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تصدير ..

يـأتي هـذا الـكـتـاب لـيـكـمل لـوحـة إصـدارات الـدورة الـثـامـنـة  ولـيـصل حـلـقـات
قرب الـعيوني» شجرة التـاريخ بعضهـا ببعض فال يبـدو شاعرها احملتـفى به «علي بن ا
وحـيـدة بال جـذور بـل هـو ابن بـيـئــته الـتي رعت الــشـعـر مـنــذ بـواكـيـره األولى  ومن
منطقـة أنبتت رهطـاً من الشعـراء أسهموا بـفيض عذب في جـداول الشعر الـعربي عبر

حتدرها فوق هضاب التاريخ.

و«شـعراء عبدالـقيس في العـصر اجلاهلي» دراسـة وديوان نتـعرف من خالل الدراسة
عـلى تـلك القـبيـلة  الـعـربيـة األصيـلة مـن نواح عـدة : نسـبهـا ومـنازلـها وحـياتـهـا االجتـماعـية
واالقـتصـاديـة والـديـنـيـة وصالتهـا اخلـارجـيـة  ويـبـقى من كل ذلك - في تـصـوري - دورها
اجلـلـيل في إكـسـاب مـنـطـقـة اخلـلـيج وجـهـهـا الـعـربي. أمـا الـديـوان فـجـمع في إهـابـه قـصـائد
ومقـطوعـات أكـثر من ثالثـ شـاعراً من شـعراء قـبـيلـة عبـد الـقيس في الـعـصر اجلـاهلي مع
التـطـواف حـول هـذا الـديوان - الـذي يـطـبع لـلمـرة األولى - لـدرس مـوضـوعـاته في احلرب
ثقب ـميـزة كما يـأتي شاعـر عبـدالقـيس الفـذ «ا وت واحلـياة ومالمحـه الفنـية ا والـسالم وا
العبـدي» نسـيج وحده فنـاً وحكمـة  ومن هنا اسـتأثـرت حياته وشـعره بجـزء خاص في هذا
ـنذر الـكـتاب  ومـا هو بـكـثيـر علـى رجل السالم الـذي جنح في سـفارته لـدى النـعـمان ابن ا
ن مـلك احليـرة فـأطلق سـراح كل األسرى الـعـبديـ وحقن دمـاء القـبـيلـة وكان - أيـضاً - 
قـامـوا بالـصلح بـ بنـي بكـر وبني تـغلـب بعـد حرب الـبسـوس وقـبل ذلك كله هـو صاحب
الـنـونـية الـتي قـال فـيـها أبـوعـمـرو بن العـالء :« لو كـان الـشـعر مـثـلـها لـوجب عـلى الـناس أن

: «هذا الشعر من أروع ما قاله الناس»: يتعلموه»  وهتف من أجلها طه حس
أفــــــاطمُ  قــــــبـل بـــــيْــــــنـكِ  مــــــتـــــعــــــيــــــني

ومــــــنــــــعُكِ مــــــا ســــــألتُ كــــــأنْ تَــــــبـــــيــــــني
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فـال تـــــــــعـــــــــدي مــــــــــواعـــــــــدَ كـــــــــاذبـــــــــاتٍ
تـــــــمــــــرُّ بـــــــهــــــا ريــــــاحُ الـــــــصــــــيـف دوني

ــــــخـــــــالــــــفـــــــنـي شــــــمـــــــالي فــــــإنـي لـــــــو تُ
ـــــــيــــــني خـالفَـك  مــــــا وصــــــلـتُ بــــــهــــــا 

وهكذا توالى شـعراء عبـدالقيس في الـظهور خالل الـعصور اخملتـلفة  فـكان من أشهر
قرب العيوني» الشاعر الذي حتمل هذه الدورة اسمه. شعرائها «علي بن ا

وقـد سـبق لـلـمـؤسـسـة أن نـشـرت ضـمن إصـدارات دورتـهـا الـثـالـثـة عـام ١٩٩٢ كـتاب
الدكتورة نـفوسة زكـريا «البـارودي  - حياته وشـعره» الذي ظل مـخطوطـاً منذ عام ١٩٥٢
وفي الدورة السـادسة ١٩٩٨ أصـدرت كتاب «األخـطل الصـغير - سـيرته وأدبه» بـعد ثمـانية
ـؤسـسـة على وعـشـرين عامـاً من إجنـازه كـرسـالة عـلـمـيـة في العـام ١٩٧٠. والـيـوم تمـضي ا
سنـتـها فـتصـدر هـذا الكـتـاب الذي بـقي حـبيس األدراج مـدة سـتة وعـشريـن عامـاً وكان في

أصله رسالة ماجستير قُدمت إلى جامعة القاهرة عام ١٩٧٦م.

وإذ أعـبــر عن سـعـادتي بـهـذا اإلصـدار - وهـو يـرى الـنــور لـلـمـرة األولى - فـإنـني أتـوجه
عيني على جهده الطيب  والشكر موصول للباحث بالشكر إلى األستاذ الدكتور عبداحلميد ا

في األمانة العامة للمؤسسة األستاذ إيهاب النجدي الذي راجع الكتاب وأعده للطبع.

واحلمد لله من قبل ومن بعد

عبدالعزيز سعود البابط

الگــويت في ٧٣٠//٢٠٠٢



-   ٥  -

قدمة ا
هذا البحث محاولـة لدراسة شعراء عبدالقيس في العصـر اجلاهلي وعبدالقيس قبيلة
نطقة عربية ينتهي نـسبها إلى ربيعة التي تنحدر من العرب الـعدناني وكانت منازلها في ا
مـتدة ب الـدهنـاء غربـاً وشواطئ اخلـليج الـعربي شـرقاً عـلى طول امـتداد تلـك الشواطئ ا
اً باسم الـبحرين من البـصرة شمـاالً إلى عمان جـنوباً وعـرفت هذه الرقـعة اجلغـرافية قـد
تـحدة وهي تشـمل اآلن دولـة الكـويت ودولة الـبحـرين ودولة قـطـر ودولة اإلمـارات العـربيـة ا

ملكة العربية السعودية. نطقة الشرقية من ا واألحساء وا

وكانت بالد عبدالقيس بحكم موقعهـا اجلغرافي مرفأ حياً وملتقى نشيطاً ب الشرق
اطـاً اجتمـاعيـة خاصة نـتيـجة هذه والغرب وشـهدت صالت جتـارية وثقـافيـة كما عـرفت أ
الحـة وتفـوقوا في الـصنـاعة وكـانت لهم الصالت  واهـتم العـبديـون بالـزراعة ومـهروا في ا

تاخمة. عالقات مع األ اجملاورة وصالت مع القبائل ا

وأجنـبت عـبـدالقـيس عـدداً من الـشـعـراء يـربو عـلى ثالثـ شـاعـراً يـقف في مـقـدمـتهم
ـثـقب الـعـبـدي أشـهـر شـعـراء الـقـبيـلـة ورجل الـسـالم فـيهـا وكـان في شـعـرهم خـصـائص ا
يزاً جمع ب البـحر والصحراء وب احلرب والسالم وجنح إلى وسمات جعلت مـنه لوناً 
وت واحلـيـاة واسـتطـاع الـشعـراء أن يـعبـروا بـصدق ـعرفـة وتـناول نـظـراتـهم في ا الـفكـر وا
ـناطق الـصـحراويـة واشتـركـوا اشتـراكاً فـعـاالً في مخـتلف وأمانـة عن البـيـئة احلـضاريـة وا
القضـايا الـتي شغلت قـبيـلتهم وسـاهموا بـجهـود كبيـرة في الدفـاع عن األرض العربـية ضد
الـفـرس ورفـضـوا بـإبـاء وشـمم حـكم احلـيـرة ولـئن فـشـلت ثـورة الـشـاعـرين الـشـنـيـ يـزيد

. ناذرة والعبدي ثقب في إحالل السالم ب ا وسويد فقد جنحت سفارة ا

ولم أقدم عـلى هذه الدراسة إال بعـد أن وضح لدي أنه أثر عن العرب دواوين لـقبائلهم
تـفـرقت في كـتب مـسـتـقـلـة وتـوزعت في مـصـادر كـثـيـرة وبـعـد أن عـرفت أن شـعـراء الـقـبـيـلة



-   ٦  -

نـاخ واحد ويصـدرون عن عادات معروفـة ويسيرون الواحدة يخـضعون في أغـلب األحيان 
على تقاليد معينة وينهجون منهجاً مبيناً.

ونـحن نعرف أن الـقبـائل رفعت راية مـدينة الـشعر وأن الـشعـراء كانوا فـرسان الكـلمة
دينة يتغنون بأمجاد قبائلهم ويذيعون مفاخرها ويعلون من وأرباب الفكر والثقافة في تلك ا
شـأنـها ويـنـالون من خـصـومهـا وكـانت أفـراحهم ومـفـاخرهم جتـسـيداً ألمـانـيهـا ومـطالـبـها

وكانت همومهم صورة من همومها وواقع حياتها.

ـعرفـة للـقبـائل التي عـاشت على وكـانت تـلح على نـفسي وجتـول في صدري خـواطر ا
ترامـية على امتداد ضـفاف اخلليج العـربي قبل أن تشرق اجلـزيرة بنور ربها تـلك الرمال ا
فـتعـرفت إلى عـبـدالقـيس في رحـلـة مضـنـية طـوفت فـيـها أرض اخلـلـيج ومضـيت مـتـنقالً في
ـة أتـغـنى بـشعـرهم وأقف في ديـارهم وكـأني عـاشق يـلـتقي مـرابع ومـنازل الـعـبـديـ القـد

بأحبة رحلوا ومضوا طي الرمال في ذاكرة الزمان.

وهـذه احملـاولة ال تـعدو أن تـكـون براً بـعـبد الـقـيس وشعـرائـها الـذين عـدا الزمـان على
آثـارهم وأضـاع الكـثيـر من أشـعارهم كـما ال تـعدو أن تـكـون اهتـمامـاً بجـمع ديـوان القـبيـلة

ه في صورة جيدة. وعناية بتنسيقه وتقد

وتـغـري هـذه احملـاولـة بـدراسـة شـعر الـقـبـائل ولمّ دواويـنـهـا الـتي تـبـعـثـرت في سـائر
ــظـان الـشــعـريـة وتــوزعت في مـخــتـلف بـطــون الـكـتـب األدبـيـة وغــيـر األدبـيــة حـيث تـدخل ا
عبـدالقيـس الدراسات واضـحة بعض الـشيء ويتمـكن الباحـثون من السـير إليـها على أرض

عالم بينة االجتاهات. واضحة ا

والبـد لي من أن أشـير إلـى أن االحكـام الـتي توصـلت إلـيـها والـظـواهر الـتي تـناولـتـها
ـا عثـرت عليه من شـعر فـإذا ظفرنـا بديوان عـبدالـقيس كامالً ليـست نهائـية ألنهـا مرتـبطة 
نـطلق أسجل حـقيقة كان عـلينـا (أو على غيـرنا) إعادة الـنظر في ما قـررناه هنـا ومن هذا ا
نع من النظر والـدرس فيما وقع لنا منها ومن واضحة وهي أن عدم اكتـمال النصوص ال 
هنا كـان إقدامي على هذه الـدراسة ووقوفي عند شـعراء هذه القـبيلة بـعد خمسـة عشر قرناً

من الزمن.



-   ٧  -

: القـسم األول الدراسة وتشمل ـنهج الذي استوعب هـذه الدراسة تألف من قـسم وا
القبيلة وشعراءها والقسم الثاني ديوان القبيلة جمعه وحتقيقه وتخريجه.

أمـا الـقسم األول فـقـد جـاء في خمـسـة فصـول: تـناولت في الـفـصل األول منـهـا قبـيـلة
عـبدالـقيـس فدرست نـسبـها ومـنـازلهـا وحيـاتهـا االجتـمـاعيـة وحيـاتهـا االقـتصـادية وحـياتـها

الدينية وصالتها اخلارجية.

وتنـاولت في الفصل الثـاني الشعـراء فأعددت قائـمة (ثبـتاً) بأسمـاء الشعـراء الذين وجدت لهم
شعرًا ودرست مصادر شـعرهم وأخبارهم ووقفت عند ظاهـرة الضياع واالختالط في هذا الشعر

ثم نظرت إلى ظاهرة االنتحال  وبعد ذلك عاجلت توثيق وتخريج الشعر الذي قمت بجمعه.

ـوضــوعـيــة الـتي ارتــأيت أن تـكــون في خـمــسـة وأفــردت الـفــصل الـثــالث لـلــدراســة ا
وت موضوعات هي: شعر احلرب والقتال وشعر السلم واإلصالح ونظرات في احلياة وا

وشعر الرثاء وموضوعات أخرى أبرزها احلكمة والبحر والطبيعة.

وخصصـت الفصل الـرابع للدراسـة الفنـية التي رأيت أن تـضم ست ظواهر فـنية هي:
قدمـات وعدم احلرص على قـطوعات الشـعرية ونـدرة ا اخلصـائص اللغويـة واألسلوبـية وا

التصريع والواقعية والتصوير الفني والظواهر العروضية.

ثقـب العبدي وجـاء الفصل اخلـامس في دراسة تطـبيقـية تنـاولت فيهـا شاعر الـقبيـلة ا
فدرست حياته وشخصيته ثم موضوعات شعره والنواحي الفنية في هذا الشعر.

ـصادر ـتـفرق في ا أمـا القـسم الـثاني فـكان ديـوان عـبدالـقيس وقـد جـمعت شـعرهم ا
األدبية والتاريخية واجلغرافية واللغوية وغيرها ثم قمت بتحقيق هذا الشعر وتخريجه.

ولــست أزعم أنـني أول من يـكــتب وال آخـر من يـقـول بل ال أدعي أنــني أتـيت بـجـديـد
ـا كل ما في األمر أنه أتـيح لي أن أتعرف إلى عبـدالقيس وتأتى خـارق في هذه الدراسة وإ
لي النظر في شعرها فحاولت أن أقوم بهـذه الدراسة وألم بجوانبها ولم أبخل عليها بجهد

أستطيعه لتبدو في صورة طيبة.
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ـقـام أتـقـدم بـوافـر الـشكـر وعـظـيم االمـتـنـان إلى األسـتـاذ الـدكـتـور يوسف وفي هـذا ا
خـلـيف الـذي حبـاني من سـعـة صـدره ودقيق مالحـظـاته وسـديـد إرشاداته مـا أعـانـني على
اجـتياز فيـافي الشعر اجلـاهلي ومسالك الـدروب إلى عبدالقيـس والبد من االعتراف بأنه لم
ا مدرسة أدبية تـتلمذت فيـها ونهلت منهـا ما كان أكبر عون لي في يـكن مشرفاً فحـسب وإ

هذا البحث.

كـما أتـقدم بالـشكر اجلـزيل إلي عضـوي اللجـنة الدكـتور الـنعمـان القاضي والـدكتور
عبـداحلـكيـم بلـبع قـبل وبعـد أن أتـلقى فـيض إرشـاداتـهمـا الـتي ستـكـون عونـاً لي في إعـطاء

البحث صورته النهائية.

ـضغ الـصـبـر ويـجـدد األمل والـشـكـر أيـضـاً إلى كـل من صـحـبـني في هـذه الـرحـلـة 
وفق. ة والله ا ويقوي العز

✸✸✸✸
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القـســــم األول
الــدراســــــة
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الفصل األول
قبيلة عبدالقيس

١ - نسب عبدالقيس:

يـعود الـنـسابـون بعـبدالـقـيس إلى العـدنانـيـ فهـو ولد أفـصى بن دعـمي بن جديـلة بن
ربيعة بن نـزار بن معد بن عدنان(١). وإلى عبـدالقيس تعود قبـيلة عبدالقـيس أما النسبة إلى

راجع عبقسي(٣). القبيلة فعبدي وعبدقيسي وقيسي(٢) وفي بعض ا

وال أريد أن أتوقف عنـد فن النسب واألنساب فإن ما قيل فـيه كثير وعظيم ولكني أرى
أن صـحـة الـنسب في عـبـدالقـيس لـيس بـالشيء الـغـامض الـذي يحـتـاج إلى بيـان أو يـعوزه
دلـيل فقـد أكد البـاحثون في أنـساب الـعرب حقـيقة نـسب العـبدي وأشـار إلى تلك احلقـيقة
النسابون من عبدالقيس أمثال صعصعة بن صوحان في مجلس معاوية بن أبي سفيان(٤).

وفي «األنساب»(٥) أنه ولد لعـبدالقيس أفصى ولـبوء ويذكر ابن دريد(٦) أن اللبوء حي
صـادر شيئاً ذا بال عظـيم رحل قسم منـهم وسكن مديـنة توج في بالد فارس(٧) وال تورد ا
عن أخـبــارهم امــا أفـصى فــكـان مــنه ولــدان شن ولـكــيــز وهـمــا قـبــيـلــتــان عـظــيـمــتـان في

عبدالقيس(٨).

(١) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٩٥ وابن الكلبي: جمهرة النسب ١٦٨ .
(٢) القلقشندي: نهاية األرب في معرفة أنساب العرب ٣٣٨.

عارف اإلسالمية مجلد ١ ص ٧٣. (٣) دائرة ا
سعودي: مروج الذهب ٣٣٩/٢. (٤) ا

(٥) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٩٥ ابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٠٥/٣.
(٦) ابن دريد: االشتقاق ٣٢٥.

عارف اإلسالمية مجلد ١ ص ٧٤. (٧) دائرة ا
(٨) ابن دريد: االشتقاق ٣٢٦ وتاج العروس ٢٥٦/٩ ولسان العرب ٢٤٣/١٣.
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فبـنـو شن كـانت لـهم سـيطـرة وسـطـوة ومـنـهم األفكل(١) - عمـرو بن اجلـعـيـد - سـيد

عـبدالقيــس فــي اجلـاهليـة وقـائـد جموعــها مـن تهامــة إلـى البحـرين(٢)  كان كاهـناً وقتـله
بنو عـصر من العبديـ لبطشه وبغيه(٣)  وفي شن كثيـر من احلكماء مـنهم رئاب الشني(٤)

وشن هي التي أطـبقت على قـبيلـة إياد وأجـبرتهـا على الرحـيل إلى العراق(٥) واستقرت في

أماكنها شمال البحرين(٦)  وثار الشعراء الـشنيون على ملوك احليـره وشقوا عصا الطاعة

ناذرة(٧). وحملوا راية الثورة والتمرد على سلطان ا

ويـنـفـرد الـسـويـدي(٨) بـروايـة أشـار فـيـهـا إلـى أن شـنـاً من ولـد أفـصى بن دعـمي ابن

جديله وبـذلك أخرجه من نسل عـبدالقيس ويـبدو أن تكـرار أفصى في «األنسـاب» قبل وبعد

عبدالقيس هـو الذي أوقع السويدي في هذا اإلشكال وانفـراده في روايته تلك يغرينا بالشك

فيما ذهب إليه.

ثقب أما لكيز فهي قبيلة كبيرة انحدرت منها بطون وديعة وصباح ونكرة(٩) وأشار ا
نذر.(١٠) إلى لكيز في خطابه للنعمان بن ا

(١) ابن دريد: االشتقاق ٣٢٦.
(٢) البكري: معجم ما استعجم ٨٦.

عارف اإلسالمية مجلد ١ ص ٧٤ ابن دريد: االشتقاق ص ٣٣٠. (٣) دائرة ا
سعودي: مروج الذهب ٨٢/١. (٤) ا
(٥) البكري: معجم ما استعجم ٨٧.

(٦) انظر: منازل عبدالقيس.
وضوعية. (٧) انظر: الدراسة ا

(٨) السويدي: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ٥٤.
(٩) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٩٥.

ثقب العبدي حتقيق: الصيرفي ١١٦. (١٠) ديوان ا
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«ونـكـرة» من اإلنكـار والـغلـظة(١) أجنـبت أكـثر شـعراء الـعـبديـ شهـرة وذيـوعاً أمـثال:
فضل وعدداً من النسـاء الشهيرات أمثال سـنينة النكرية(٢)  ومن شعر ـمزق وا ثقب وا ا
الـنـكـريـ نـرى أنـهـا كـانت تـمـيل إلى الـسـلم وتـقـوم بالـسـفـارة بـ الـقـبـيـلـة األم وأعـدائـها
وتنصف خصومها ويهيئ القبيلة لهذه اخلصال احلميدة جمال منازلها خصوصاً ما حول

.(٣) مدينة القطيف حاضرة عبدالقيس في القد

وبـطن صباح كان فيهـم رجال عظام وفدوا علـى الرسول عليه الـسالم أمثال أبو خيرة
الصباحي(٤) والقائف وإياس وهما سيدان في رهط صباح(٥).

وكان لـوديعـة ثالثـة أبنـاء عمـرو وغنم ودهن(٦) وهـم بطـون في عبـدالقـيس فمن عـمرو
انحدرت بـطون كثيرة ومن غـنم اشتهر رجال في اإلسالم منـهم حكيم بن جبلة(٧)  وهرم بن

حيان(٨)  وهما حكيمان.

ار(٩) - ويطلق على الثالثة األوائل اسم ومن نسل عمرو - محارب وعجل والدبل وأ
العمور(١٠). فـبنو محارب أشداء أقـوياء واسمهم يدل عـلى أنهم رجال حرب فـكانوا يقومون
بـصـناعـة األسـلـحـة من دروع ورمـاح ومـنـهم احلـطمـة بن مـحـارب الـذي نـسـبت إلـيه الدروع

احلطمية(١١) والشاعر عمرو احملاربي(١٢).

(١) ابن دريد: االشتقاق ص ٣٢٧.
(٢) كحالة: معجم النساء ٧٣/١.

(٣) البكري: معجم ما استعجم ص ١٠٨٤.
(٤) ابن عبدالبر: االستيعاب ١٦٤٣/٤.

(٥) العيني: عمدة القار ٣٠٩/١.
(٦) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ٢٩٦.
(٧) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٠٥/٣ ٤٣/٥.

(٨) ابن سعد: الطبقات ٥٦٣/٥.
(٩) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ٢٩٦ ابن الكلبي: جمهرة النسب ص ١٦٨.
عارف اإلسالمية مجلد ١ ص ٧٣. (١٠) البكري: معجم ما استعجم ص ٨١ ودائرة ا

(١١) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٩٧ ولسان العرب ٢٤٩/١٣.
(١٢) ابن الكلبي: أنساب اخليل في اجلاهلية ٩١.
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(١) ابن سعد: الطبقات ٤١٢/٥.
صدر: ٤١٠/٥. (٢) نفس ا

(٣) اجلاحظ: البيان والتبي ٩٦/١.
(٤) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٥٠٠/٢.

(٥) اجلاحظ: البيان والتبي ٩٧/١.
صدر السابق نفسه. (٦) ا
صدر السابق نفسه. (٧) ا

رزباني: معجم الشعراء ص ٤١. (٨) ا
(٩) ابن دريد: االشتقاق ص ٣٣٠.

صدر السابق نفسه. (١٠) ا
(١١) ابن سعد: الطبقات ٤١٠/٥.

(١٢) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ٢٩٥.
غتالون في اجلاهلية (نفائس اخملطوطات ١٢٢/٦). (١٣) ابن حبيب: ا

وفي وفـد عــبـدالـقـيس إلى الــرسـول كـان مـنـهم هــمـام بن مـعـاويـة(١) وعــبـيـدة بن مـالك
ومحارب ابن مزيدة وغيرهم(٢).

ومن الديل (الدؤل) صـحار بن عياش(٣) اخلطـيب والنسـابه وفي العـصر األموي كان
منهم الشاعر الصلتان العبدي(٤).

واشتـهر بـنو عـجل بـاخلطـابة والـشعـر والرئـاسة فـكان مـنهم آل صـوحان(٥) وآل رقبة(٦)
ثـابة دسـتور هـام لعـبدالـقيس بـعد اإلسالم(٧) ويـقال: إن خـطبـة آل رقبـة في اجلاهـليـة كانـت 
ـعـذل بن غيالن الـذي كـان شـاعراً ولـه أحد عـشـر ولدًا وفيـهم الـشـاعر عـمـرو بن أسوى(٨) وا
وكلـهم شعراء(٩) ومـنهم كـذلك زخـارة الذي كـان رأس عبـدالقـيس وسيـداً فيـها حـتى مات(١٠)

وفي وفد عبدالقيس إلى الرسول عليه السالم كان منهم سفيان بن خولى(١١).

ـار فقـد ولـد له كـثيـرون مـنـهم احلارث وسـعـد وثـعلـبه وإيـاد وعـوف ومالك أمـا أ
وعـائده مع اختالف في نسبـهم عند النسـاب ولسنا بصـدد بحث هذا اخلالف لكن الذي

يهمنا أن نقف عند بطن هما احلارث وعوف(١٢).

فمن احلـارث كان بنو عامر وهم الـذين قتلوا الضحـيان من النمر بن قاسط(١٣) ومنهم
الريان بن حويص صاحب الهراوة (فرس عبدالقيس)(١٤).
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يسر(١) والشاعر ثعلبة بن عمرو الفارس الشهير(٢). وفيهم هداج بن مالك العب ا

ـار احلواثر(٣) ومـنهم الربـيع بن حوثرة الـذي قيل: إنه تولى الـبحرين ومن عوف بن أ
زمن عمرو بن هند(٤).

ومـن عوف أيـضـاً بنـو عـصر(٥) وفـيهم األشج(٦) الذي امـتـاز بـاألناة واحلـلم وقـد وفد
رجـوم وشهاب بن على الـرسول علـيه السالم ومعه رجـال من بني عصـر منهم عـمرو بن ا
ة بن عـبد عمر وجارية بن جـابر وعمرو بن شعيث(٧) وفي تروك وهـمام بن ربيعه وخز ا
مسند اإلمـام أحمد أن الـرسول عليه الـسالم قال لوفد عـبدالقـيس الذي رأسه األشج «اللهم

اغفر لعبدالقيس»(٨).

ــة(٩) ومـــنــهم اجلـــارود «بــشــر بـن عــمــرو بـن حــنش بن ومـن عــوف كـــذلك بــنـــو جــذ
على»(١٠) وكان خـطيبـاً وحكيـماً وسيـداً من سادات الـعبديـ وأن جده حكم الـبحرين زمن ا
ـصـادر إلى أن اجلـارود واألشج امـتـازا بـرجـاحـة الـعقل ـلـك عـمرو بـن هـند(١١) وتـشـير ا ا

والفكر واحلكمة(١٢).

غتالون في اجلاهلية (نفائس اخملطوطات ١٢٨/٦). (١) ابن حبيب: ا
فضليات ٢٨١ واالشتقاق ص ٣٢٨. فضل الضبي: ا (٢) ا

(٣) ابن الكلبي: جمهرة النسب ص ١٦٩.
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٢٤٣/٣. (٤) جواد علي: ا

(٥) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ٢٩٦.
(٦) ابن حجر: اإلصابة ١٧١/٢.

ستفيد ٦٣/١. (٧) ابن سعد: الطبقات ٤١٠/٥ وحتفة ا
(٨) مسند االمام احمد ٢٠٥/٤.

(٩) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ٢٩٨.
(١٠) ابن سعد: الطبقات ٤٠٧/٥.

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٢٤٥/٣. (١١) ا
(١٢) العبيد: األدب في اخلليج العربي ص ١١.
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في هـذه الـعـجـالة(١) لـنسب عـبـدالـقـيس تنـاولـنـا أهم الـبطـون والـقـبـائل والشـخـصـيات
نطقة وعرفنا أنها قبيلة عدنانية اسـتقرت على أرض البحرين واختلطت بغيرها من سكان ا
وقد تمـايزت بطـونهـا فاشتـهر بعـضهـا باحلرب والـقتال والـبعض اآلخـر بالسـلم واإلنصاف

وباحلكمة وسداد الرأي والبعض الثالث بالشعر واألدب.

ا كان لهما من وحـسبي أن أذكر أن القبيـلت العظيـمت لكيزا وشـنا شغلتا الـناس 
تراث شعري ومجد حربي(٢).

(١) انظر شجرة النسب.
عارف اإلسالمية مجلد ١ ص ٧٣ ٧٤. (٢) دائرة ا
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٢ - منازل عبدالقيس:

عرفـنا أن قبيـلة عبدالـقيس تنـحدر من العدنـاني وأن نسـبها يعـود إلى ربيعة.. وقـبيلة
ربيـعة عاشت في اجلاهـلية في منطـقة تهامة(١) على ساحل البـحر األحمر من غرب اجلزيرة
العربية. لكن احلرب وقعت ب بـطونها فأدى ذلك إلى ارحتال بعضها إلى أماكن أخرى في
ـار بن وديـعة بن لـكـيز بن اجلـزيـرة فالـبـكري(٢) يـشـير إلى أن بـني عـامر بـن احلارث بن أ
أفـصى بن عبـدالقيـس أصابوا عـامراً الضـحيـان من قبيـلة الـنمر بن قـاسط من ربيـعة وكان
الضحيان منزل القبيلة وصاحب مرباعها(٣) وحكمها في خصوماتها وقد اعتدى على كعب
بن عـامـر العـبدى(٤) فوثب الـعـبدي عـلى الضـحـيان وقـتـله عنـدها قـالت الـنمـر وأوالد قاسط
لبعدالقيس وفيهم الـرئاسة «يا إخوتنا قتلتم صاحبنا وانتـهكتم حرماتنا فإما أنصفتمونا أو
صـلحون وقـام السفـراء بينـهم فاصـطلحـوا على أن تتـحمل عبـدالقيس نـاجزناكـم» وسعى ا
دية الـرئيس وهي عشـر ديات ويـقوم بدفـعهـا بنو عـامر فـفعلـوا بيـنما تـراخت سائـر بطون

ا أدى إلى إشعال نار احلرب من جديد ودخل الفناء والهالك في النمر وقاسط. القبيلة 

تفرقت قـبيـلة ربيـعة وتـمايزت فـارحتلت عـبدالقـيس متـجهة صـوب الشـرق من اجلزيرة
العـربيـة واستـقرت عـلى أرض البـحرين بـعد أن أرسـلت روادها الـذين أجمـعوا عـلى اخـتيار
وقع ـنـاخ والتـربـة وا نـطـقة وتـعـود أسبـاب االخـتيـار إلى عـدة نواح في مـقـدمتـها(٥): أن ا ا
ـياه وخـصـوبة األرض في الـبـحرين وبـيـئة متـشـابهـة في كل من تـهـامة والـبـحريـن وتوفـر ا

البحر في كل من تهامة والبحرين.

(١) البكري: معجم ما استـعجم ص ٧٩ ابن حزم: جمهرة أنساب العـرب ص ٢٢٩ اجلاحظ: البيان والتبي
.٩٦/١

(٢) البكري: معجم ما استعجم ص ٨٠.
. رباع: ما يأخذه الرئيس وهو ربع الغنائم في احلرب زمن اجلاهلي (٣) ا

غتالون في اجلاهلية (نفائس اخملطوطات ١٢٢/٦). (٤) ابن حبيب: ا
(٥) كحالة: جغرافية شبه جزيرة العرب ١٦٠.
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وكان يعيش على أرض البحرين يومها قبائل من إياد واألزد وتميم وبكر بن وائل(١).

فـاقتـتـلت عـبدالـقـيس مع تـلك القـبـائل وأجـلت بعـضـهـا عن البالد واخـتـلـطت بالـسـكان
الذين ظلوا فيها واقتسمت األرض على النحو التالي(٢):

ار بن عمرو بن وديـعة بن لكيز بن أفصى بن ة بن عـوف بن بكر بن أ أ - نزلت جذ
عبدالقيس اخلط وأنحاءها.

ب - نزلت شن بن أفصى بن عبدالقيس أطراف اخلط إلى العراق.

حـ - نزلت نكره بن لكيز بن عبدالقيس القطيف وما حولها.

د - نـزل بنـو عـامر بن احلـارث وقـبائل من الـعـمور(٣) مـنطـقـة األحسـاء وخـالـطوا أهل
هجر في ديارهم.

وجاء في «تاريخ األحسائي»(٤) أن عمرو بن اجلعيـد من بني شن هو الذي قاد جموع
عبدالقيس من تهامة إلى أرض البحرين وهجر(٥).

قيمون بأرض الـبحرين لصد القادمـ اجلدد فتعبأت إياد لـقتال قبيلة شن واجتـمع ا
بينما تصدت قضاعة لبقية قبائل عبدالقيس.

أما إياد فـقد ظهرت عـلى شن وانتصرت مـنها وقتـلت الرئيسـ سعد السـعود الشني
واألدرم بن نهـاد الشني بينمـا انتصرت عبدالقـيس على قضاعة وهزمتـها ومالت تعاون شناً
وأعملت في إياد السـيف فانهزمت األخيرة إلى العراق وأوغـلت في تقدمها إلى الشمال من

سواد العراق(٦).

يداني: مجمع األمثال ٤٨٢/١. لوك ٥٥/٢ ا (١) الطبري: تاريخ الرسل وا
(٢) البكري: معجم ما استعجم ص ٨١.

(٣) العمور هم بنو الديل وبنو محارب وبنو عجل أوالد عمرو بن وديعة بن لكيز.
ستفيد ٥٦/١. (٤) األحسائي: حتفة ا

(٥) ابن حبيب: احملبر ص ١٣٥.
ستفيد ٥٦/١. (٦) األحسائي: حتفة ا
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وفي مقتل األدرم وسعد الشني قال الشاعر(١):
ألي الـــــقــــتـــــيـــــلــــ الـــــنــــوائـح والــــبـــــكــــا

ــــقـــــتـل أدرمــــا لــــســـــعـــــد الـــــســـــعـــــود أم 

ومن طــريف مـا يـرويـه الـبـكـري(٢) أن إيـاداً كــان يـقــال لـهــا: «الـطـبق» لــشـدة رجــالـهـا
وإطباقهم على أعدائهم ولذا يقول الشاعر:

لـــــــــقـــــــــيـت شـنّ إيـــــــــاداً بـــــــــالـــــــــقـــــــــنـــــــــا
طــــــــــــبـــــــــــــقـــــــــــــاً وافـق شـن طـــــــــــــبــــــــــــقـه

ولم تـكن إياد هي الـوحيـدة التي نـازعتـها عـبدالـقيس وغـلبـتهـا وأجبـرتهـا على الـرحيل
ـة قبـائل أخرى من تـميم واألزد وبـكر بن وائل وفي ذلك ـا استـطاع بـنو عـبـدالقـيس هز وإ

يقول شاعر العبدي «عمرو بن أسوى»(٣):
شــــحــــطــــنــــا إيــــاداً عن وقــــاع فــــقــــلــــصت

ــــشـــقـــر وبـــكــــراً نـــفــــيـــنــــا عن حــــيـــاض ا

ـؤرخون(٤) عـلى أن ديـار عـبـدالقـيس ومـنـازلـهـا في األصل كـانت بـتـهـامة ثم ويـجـمع ا
واطن خـرجت إلى الـبحـرين وبـهـا خـلق كثـيـر من الـبـكـري وتـمـيم واألزد فـزاحـموهـم في ا

وقاسموهم األرض.

ويـقـول اجلـاحظ(٥) «وشـأن عـبــدالـقـيس عـجـيب وذلك أنـهـم بـعـد مـحـاربـة إيـاد تـفـرقـوا
فرقتـ األولى: وقعت بالـبحرين وشق الـبحرين وهم أشعـر قبيل في الـعرب. والثـانية: وقعت

بعمان وشق عمان وهم خطباء العرب».

ستفيد ٥٦/١. (١) األحسائي: حتفة ا
(٢) البكري: معجم ما استعجم ص ٨١.

صدر السابق. (٣) نفس ا
لوك ٥٥/٢ ابن األثيـر: الكامل في الـتاريخ ٣٩٢/١ القـلقشنـدي: نهاية األرب (٤) الطبـري: تاريخ الرسـول وا

ص ٣٣٨ كحالة: معجم القبائل ٧٢٦/٢.
(٥) اجلاحظ: البيان والتبي ٨١/١.
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ـعـارف ومن قـول اجلـاحظ نــدرك أن قـسـمـاً مـن الـعـبـديــ سـكن عـمــان وفي دائـرة ا
اإلسالمـية(١) أن مـنـازل نـكـره كـانت تـمـتـد حـتى بـيـنـونـة في اجلـنـوب وأن بـطـونـاً من نـكره
ـثقب العبـدي أخبرنا عن قسـم من النكري في والديل وعوقة من الـعبدي سـكنت عمان وا

عمان(٢).

نطقة التي وهكذا امـتدت منازل العبدي من الـعراق شماالً حتى عمان جـنوباً وهي ا
ـاً رغم أنه من الـصعب حتـديد الـرقعـة اجلـغرافـية لـلبـحرين أطـلق علـيـها اسم الـبحـرين قد

نطقة(٣). آنذاك لكن اجلغرافي القدامى من العرب أطلقوا اسم البحرين على هذه ا

متد من البصرة إلـى عمان باخلط ويطلقون عليه خط وكان العرب يسـمون الشاطئ ا
عبـدالقيس(٤) وكانت مـدينة الـقطيف(٥) عاصمـة هذا اخلط واحـياناً أخـرى تنـتقل العـاصمة

إلى مدينة هجر(٦).

وكان هـذا اخلط إقليـماً واسعـاً يضم األحـساء وهجـر والقطـيف وقطر وأوال(٧) وهي
. ناطق التي تمتد ما ب البصرة شماالً وعمان جنوباً ذات ا

وتـشـمل الـيـوم دولــة الـكـويت ودولـة قـطـر ودولـة الـبــحـرين ودولـة اإلمـارات الـعـربـيـة
ملكة العربية السعودية(٨). نطقة الشرقية واألحساء من ا تحدة وا ا

عارف اإلسالمية مجلد ١ ص ٧٣. (١) دائرة ا
باعدة عنودها: مخالفتها وثورتها. ثقب ص ١٠٥ األجناب: ا (٢) انظر: شعر احلرب ديوان ا

(٣) كحالة: جغرافية شبه جزيرة العرب ٢٦١.
(٤) ياقوت: معجم البلدان ومعجم البكري ٥٠٣.

(٥) البكري: معجم ما استعجم ١٠٨٤.
(٦) البغدادي: مراصد االطالع ٢٠٧/٣.

سلم: ساحل الذهب األسود ص ١٧ وجغرافية كحالة ٢٦١. (٧) ا
(٨) اخلضري: اخلليج العربي ص ٢.
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ـتـدة على سـاحل اخلـليج إن الـبحـرين الـتي قطـنـها بـنـو عبـدالـقيس مـنـطقـة واسـعة 
(١) واحلـد الـفـاصل بـيـنـهـمـا وبـ عـمان الـعـربي بـ الـبصـرة شـمـاالً حـتى عـمـان جـنـوباً
اً جزر عديده منها: نطقة رأس اخليمة وكان يتبعها قد جرفار(٢) وهي ما تعرف اليوم 

أ - أوال: وهي جزيرة بناحية البحرين فيها نخل كثير وليمون وبسات كانت مأهولة
بالسكان(٣) وتنتج محاصيل زراعية متنوعة وهي اآلن.. إحدى جزر البحرين الهامة.

(٤) وهي اليوم ميناء هام وتبـعد عن ساحل األحساء مسـافة خمسة وثالثـ كيلو متراً
لرسو السفن(٥) ويقول فيها الشاعر تميم بن مقبل(٦):

عـــــمــــد احلـــــداة بـــــهـــــا لــــعـــــارض قـــــريــــة
فــــــــكــــــــأنــــــــهــــــــا ســـــــفـن بــــــــســــــــيف أوال

ب - شفار: جزيرة ب أوال وقطر فيها قرى كثيرة وكانت من أعمال هجر(٧).

حـ - تاروت: في شرق القطيف وهي اليوم جزيرة صغيرة بها بسات ونخيل ومياه عذبة(٨).
د - قـطـر: تـمتـد عـلى سـيف اخلط بـ عـمـان والـعـقـير(٩) وكـانت مـركـزاً لـلـنسـيج(١٠)
والـنجـائب القطـرية وبهـا سوق جتاريـة هامة(١١) وقـطر الـيوم شبه جـزيرة كـبيرة ودولـة هامة

من دول اخلليج العربي.

(١) ياقوت: معجم البلدان ٣٤٦/١.
صدر ٥٠٧/١ . (٢) نفس ا
صدر ٢٧٤/١ . (٣) نفس ا

(٤) رفلة: جغرافية الوطن العربي ٣٧٩ .
ستفيد ٥/١ . (٥) العبيدي: البحرين من إمارات اخلليج العربي ٩٦ وفي حتفة ا

(٦) ياقوت: معجم البلدان ٢٧٤/١ .
صدر ٣٠٤/٣ . (٧) نفس ا

(٨) أبو الفداء: تقو البلدان ٨٣ .

(٩) الدباغ: جزيرة العرب ١٧٨/١ .
(١٠) ياقوت: معجم البلدان ٣٧٣/٤ .
ستفيد ٢٣. (١١) األحسائي: حتفة ا
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(١) ياقوت: معجم البلدان ٣٤٦/١ وصحيح األخبار ٢٣٨/٢ .
(٢) ياقوت: معجم البلدان ٣٤٦/١ .

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٥٤٢/٣ . (٣) ا
(٤) القلقشندي: صبح األعشى ٥٦/٥ وصحيح األخبار ١١٢/٣ .

(٥) الدباغ: جزيرة العرب ١٨٦/١ .
(٦) األزهري: تهذيب اللغة ٤٣/٤ ومعجم البكري ١٠٥٦ .

(٧) الهمداني: صفة جزيرة العرب ١٣٦ ورحلة ابن بطوطة ٢٨٠ .
(٨) البكري: معجم ما استعجم ١٠٨٤ .
سلم: ساحل الذهب األسود ١٧. (٩) ا

صدر ٢٦٨. (١٠) نفس ا
(١١) البكري: معجم ما استعجم ١٣٤٦ ومعجم ياقوت ٣٩٣/٥ وصحيح األخبار ٧٦/٤ .

(١٢) ياقوت: معجم البلدان ٩٥٣/٤ ومراصد االطالع ٣٠٧/٣ .

ياه(١) وتـتبعه مـدن وقرى كـثيرة وبـذلك تكـون البحـرين إقلـيمـا واسعـاً فيه الـعيـون وا
(٣) وسيطر عليه فترة من (٢) ثم بعض األحيان للحيرة وكان هذا اإلقليم يخضع للساساني

الزمن بنو عبدالقيس.

ـدن والـقــرى واحلـصـون والـقالع واجلـبـال ـصــادر عـدداً وفـيـراً من ا وقـد ذكـرت ا
واألنهار التي نزلتها عبدالقيس وسائر بطونها ونأتي اآلن على أشهرها:

أ - القطيف: مـدينة عظيمة بالبـحرين قريبة من الساحل تبعـد عنه مسافة ميل في الشمال
الـشرقي من األحـساء(٤) وتـرسو الـسـفن بعـيـدًا عن ساحـلـها(٥) ألنه غـيـر عمـيق ويـدعى قراح(٦)
ديـنتـ الـرئيـستـ والـثانـية هـجر(٨) بل كانت تـشتـهـر بجـودة نـخيـلـها وكـثرته(٧) كـانت إحـدى ا
(٩) واسمها مشتق عاصمة البحـرين كلها حتى سمى اخلليج العربي بـاسمها فقيل بحر القطيف
من الـقـطف نزلـهـا احلطم الـبـكري بـعـد ردته وقاتل الـعالء احلـضرمي فـيـها األعـاجم بـها أطالل
ـثقب العبدي وعمرو ة وقنوات بحريـة وفيها وقربهـا عاش شعراء عبدالـقيس وفي مقدمتهم ا قـد
بن أسوى الـعبدي(١٠) وتقع الـقطيف الـيوم على خـليج يشـمل جزيرة تـاروت وتضم مجـموعة من

دن والقرى ومنها دارين وسنابس وصفوى وسيهات واجلارودية. ا

ب - هجـر: مدينة داخـلية بعـيدة عن الساحل(١١) كانت أهم مـدن البحـرين حتى أنها
سميت بها ذات يوم(١٢).
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ذكـرها الـهـمداني(١) بـأنـها مـديـنة عـظيـمـة ووصفـهـا ابن حوقل(٢) بـأنـهـا أكبـر أعـمال
الـبـحرين ومـدنهـا كانـت قصـبتـها وأقـام فـيهـا مرزبـان فارسي وكـانت مـركزاً جتـارياً هـاماً
وسوقـاً مـشـهورة من أسـواق الـعرب(٣) قـاتل الـعالء احلـضرمي فـيـهـا احلطـم البـكـري وقد
دن والقرى مـنها أسبذ درست هجر ومـوقعها احلالي مـدينة الهفوف(٤).. يتـبعها عـدد من ا
ـنـذر بن سـاوى مـلك الـبـحـرين ومـديـنتـا اجلـريب والـسـعـا وغـيـرهـما. الـتي يـنـسب إلـيهـا ا

ناطق(٥). وسميت بهجر نسبة إلى هجر بنت مكنف من العماليق الذين سكنوا تلك ا

ـشـقر: حـصـن في هـجر(٦) وصـفه ابن األعـرابي بـأنه مـديـنـة عـظـيـمة(٧) وسطه ح - ا
ـشـقـر كـانت مـديـنـة إداريـة ومـركزاً قـلعـة فـيـهـا بـئـر يـتـحـلب إلـيـهـا مـاء هـجر(٨) ويـبدو أن ا
(٩) وبهـا سوق شـهيـرة وحدثت فـيـها مـعارك ضـارية بـ العـرب والفـرس وداللة ذلك جتارياً
ـشـقـر هو يـوم الـصـفـقة الـذي قـتل فـيه من بـني تـمـيم خـلق كـثـير(١٠) ويـقال: إن الـذي بـنى ا
ــشــقــر في شــعــر امـر ـلـك الـكــنــدي وقــد ورد اسم ا مــعــاويــة بن احلــارث بن مــعــاويــة ا

القيس(١١).

ا قدمت عبدالقيس البحرين أخرجوا إياداً منها(١٢). وكانت هجر في القد إلياد و

(١) الهمداني: صفة جزيرة العرب ١٣٦ .
(٢) ابن حوقل: صورة األرض ٣١ ومعجم البكري ١٣٤٦ .

سلم: ساحل الذهب األسود ٢٦٠ واألفغاني في أسواق العرب ٢٥١ . (٣) ا
(٤) الدباغ: جزيرة العرب ١٨٢/١ .

(٥) البكري: معجم ما استعجم ١٣٤٦ .
(٦) ابن دريد: جمهرة اللغة ٣٤٦/٢ وتهذيب األزهري ٣١٤/١٨ وصحيح األخبار ٥٩/٢ ومجمع األمثال ٣٩٩/٢ .

(٧) البكري: معجم ما استعجم ١٢٣٣ .
(٨) ياقوت: معجم البلدان ١٤٣/٥ .

صدر: ٥٤١/٤ ومراصد االطالع ١٠٥/٣ . (٩) نفس ا
(١٠) تاريخ ابن خلدون ٣٦٠/٢ وآثار البالد للقزويني ١١٠ .

(١١) ديوان امر القيس ٨٤ .
(١٢) ابن بليهد: صحيح األخبار ٥٩/٢ .
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فرغ(١): وقال الشاعر يزيد بن ا
تـــــــركت قـــــــريــــــشـــــــاً إن أجــــــاور فــــــيـــــــهم

ــــشــــقــــر وجــــاورت عــــبــــدالـــــقــــيس أهـل ا

د - جـواثي: مـديـنـة بـالـبحـرين(٢) فيـهـا حـصن بـاسـمـهـا وصـفه البـالذري بأنـه حصن
البـحرين(٣) أصـبـحت مديـنـة هامـة في اإلسالم ولـها مـسجـد كـبيـر جامع(٤) كـثيـرة الزروع

والنخيل وقد قال فيها شاعر عبدالقيس وفي مسجدها(٥):
ـــســــجـــد الـــثـــالـث الـــشـــرقـي كـــان لـــنـــا وا

ـــنــــبـــران وفــــصل الــــقـــول فـي اخلـــطب وا
أيـــــام ال مـــــســـــجــــــد لـــــلـــــنـــــاس نــــــعـــــرفه

إال بـــــطـــــيــــبـــــة واحملـــــجــــوج ذو احلـــــجب

نـطقة الشـرقية ولم يبق من وتقع جواثي الـيوم شرقي مديـنة القالبيـة في السعـودية با
سجد(٦). آثارها سوى أطالل ا

ــة وصـفــه ثعـلـب بـأنه جـزيــرة الـعـرب وقــال هـ - اخلط: من مـدن البـحـريــن الـقد
ابن الـسـكـيت(٧): بـأنـه فـرضـة الـبـحـرين وقـيل: اخلط مـا بـ عـمـان والـبـحـرين(٨) وابن دريد
يـقول(٩): بـأنه سـيف الـبـحــرين وعـمـان ومن مـدن اخلط الـقـطـيف والـعـقـيـر وقـطـر(١٠) ويـذكر

(١) ياقوت: معجم البلدان ١٣٤/٥ .
ـسـعـودي فـي التـنـبـيه (٢) الـبـكـري: معـجـم مـا استـعـجـم ٤٠١ والـهمـدانـي في صـفـة جـزيـرة الـعرب ١٧٨ وا

واالشراف ٣٩٢.
(٣) البالذري: فتوح البلدان ٨٣ وصحيح األخبار ٩١/٣ .

(٤) صحيح البخاري ١٦٥/٣ .
ستفيد ص ١١. (٥) البكري: معجم ما استعجم ٤٠٢ وحتفة ا

ستفيد ص ١١. (٦) األحسائي: حتفة ا
(٧) ابن منظور: لسان العرب ٢٩٠/٧ .

(٨) ابن بليهد: صحيح األخبار ١٥٠/٣.
(٩) ابن دريد: جمهرة اللغة ٦٧/١.

(١٠) البكري: معجم ما استعجم ٥٠٣.
فضليات ٥٧٦. (١١) األنباري: شرح ا
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األنباري أن اخلط يطلق على ساحل البحرين(١١).

واخلط ميناء عـلى اخلليج الـعربي تمر به الـسفن اآلتية من الـهند وإليه تـنسب الرماح
اخلطـيـة التي بـجـلب قنـاهـا من الهـند بـحـراً ثم تقـوّم فـيهـا وتـباع إلى جـمـيع أجزاء جـزيرة
ـشـهورة(٢) كـمـا يـوجـد في اخلط نـخيل الـعرب(١) وكـانت هـذه الـرمـاح من أسـلـحة الـعـرب ا

كثير ومياه جوفيه عذبة وحصون كبيرة(٣).

و - العـقيـر: مينـاء في البـحرين جـنوب الـقطيف(٤) كـانت مركـزاً جتاريـاً هامـاً ترسو
فـيه الـسفن الـقادمـة من الـص والـبصـرة والـيمن وعـمان(٥) ويـعتـبـر العـقـير مـيـناء األحـساء
الشهير. أهمل بعد إنشاء ميناء الدمام احلالي(٦) وكانت العقير شهيرة بالنخيل على طريق

عمان - البصرة(٧).

ز - الزارة: ميناء هام مشهور على اخلليج العربي قرب القطيف ومن مدن البحرين
نطقة الداخلية ولذا نطقة الساحليـة كما كانت هجر عاصمة ا همة(٨). كانت عاصمة ا ا
ـرزبـان الـفارسـي وكانـت مركـزاً إداريـا قـويـاً بـهـا سـوق شـهـيرة(٩) أقـام الـفـرس فـيـهـا ا
درست آثارهـا وفي مـوقـعـهـا الـيـوم بلـدة الـرمـادة قـرب قـريـة الـعوامـيـة وسـمـيت بـالـرمادة

(١) ابن رشيق: العمدة ٢٢١/٢ والـبكري في معجم مـا استعجم ٥٠٤ ولسان الـعرب ٢٩٠/٧ والزمخشري في
اجلبال واألمكنة ٥١ واألزهري في تهذيب اللغة ٥٥٧/١ .

(٢) الثعالبي: ثمار القلوب ٥٣٤ .
ستفيد ١٠/١ . (٣) األحسائي: حتفة ا

(٤) ياقوت: معجم البلدان ٦٩٩/٣ .
ستفيد ٢١ . (٥) األحسائي: حتفة ا

(٦) كحالة: جغرافية جزيرة العرب ٢٧٣.
(٧) الهمداني: صفة جزيرة العرب ١٣٦.

سعودي: مروج الذهب ١١١/١ ومعجم ياقوت ٩٠٧/٢ . (٨) ا
سلم: ساحل الذهب األسود ٢٦٠ . (٩) ا
سلم: ساحل الذهب األسود ٤٦ . (١٠) ا
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بسبب إحراقها(١٠).

ح - دارين: مـيـناء مـشـهور بـالـبـحرين(١) تقع في الـطـرف اجلـنوبي من جـزيـرة تاروت
رتدين(٢) كانت من أسواق ـسلـمون وقـاتلـوا ا شـرقي القـطيف وبـعد فـتح الزارة عـبر إلـيها ا
ـسك(٣) ودارين الـيــوم قـريـة من أعـمـال الــقـطـيف سـاحــلـهـا ال يـصـلح الــعـرب الـشـهــيـرة بـا

الستقبال السفن الكبيرة هجرها أهلها بعد إنشاء ميناء الدمام احلديث(٤).

ط - األحساء: من مـدن البحرين بـقرب الساحل(٥) تبعد مـيل عن هجر(٦) وهي إلى
ـقدسي(٨): إنهـا قصـبة اجلـنوب الـغربـي من القـطيف لـهـا سوق خـاصة بـها(٧) قـال عنـها ا
ـياه والـعـيون هجـر وأطـلق عـليـهـا اسم الـبحـرين كـثـيرة الـنـخـيل عامـرة الـسـكان غـزيـرة ا

أصبحت زمن القرامطة عاصمة البحرين وأهم مدنها بعد خراب العاصمة هجر(٩).

ـة: قـريــة سـاحـلــيـة قـريــبـة من حـدود ي - وهـنـاك قــرى أخـرى مـنــهـا: شط بـنـي جـذ
عـمـان(١٠)  والـسـبـخـة: تـقع بـ عـمـان والـبـحـرين وهي مـحـطـة عـلى الـطـريق بـ عمـان إلى

(١) ياقوت: معجم البلدان ٥٣٧/٢ والبكري: معجم ما استعجم ٥٠٤ .
(٢) ابن سعد: الطبقات ٧٨/٢ .

ستفيد ١٣/١ . (٣) االحسائي: حتفة ا
ستفيد ١٣/١ . (٤)  الدباغ: جزيرة العرب ١٧٩/١ وحتفة ا

(٥) ابريليهد: صحيح االخبار ٦٤/١ .
(٦) ياقوت: معجم البلدان ١٤٨/١ .
(٧) الدباغ: جزيرة العرب ١٧٧/١ .
قدسي: احسن التقاسيم ٩٣ . (٨) ا

ستفيد ص ٤ . (٩) االحسائي: حتفة ا
سعودي: مروج الذهب ١١٠/١ . (١٠) ا

(١١) ياقوت: معجم البلدان ٣٠/٣ .

(١٢) ياقوت: معجم البلدان ٢٧/٢ .
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البصرة(١١)   وجبلة: قرية تقع شمال هجر(١٢).

دن الساحلية الهامة سعودي أنها من مـدن البحرين وهي اليوم من ا الظهران: ذكر ا
ومركز بترول شهير(١).

اجلونـان: قرية قـرب ع محلم(٢)  وعسـلج: قرية ذات نـخل وزرع تسقيـها قناة من
زارع تقع نهر محلم(٣) وطريف: قال عـنها البكري: إنهـا قرية باألحساء غنـية بالنخيل وا
شرقي الهفوف(٤)  والرميـلة: قرية من أعـمال البحرين(٥)  وثيثل: قـرية فيهـا مياه ونخيل

شمال البحرين(٦).

دن التي سكنتها بطون عبدالقيس وذلك على صادر إلى عدد من القرى وا وأشارت ا
النحو التالي:

ار بن وديعة بن لـكيز من عبـدالقيس: السادرة: أ- مـنازل بني عامر بن احلـارث بن أ
قـرية لـبني عامـر تقع الـيوم شرقي الـهفوف(٧)  صالصل: مـاء لبـني عامـر بن عبـدالقيس(٨)
والـصـلبـان: واديـان لـبـني عـامـر بن عـبـدالـقيس(٩) وحران الـكـبـرى والـصـغرى(١٠): قـريـتان

صدر ٥٨١/٣ . (١) نفس ا

صدر ١٦٠/٢ . (٢) نفس ا

صدر ٦٧٧/٣ . (٣) نفس ا
(٤) البكري: معجم ما استعجم ٨٩١ .

(٥) ياقوت: معجم البلدان ٨٢٤/٢ .
(٦) البكري: معجم ما استعجم ١٢٩٢ .

(٧) ياقوت: معجم البلدان ٣٨٨/٣ .
صدر ٤١٩/٣ . (٨) نفس ا
صدر ٤٢٠/٣ . (٩) نفس ا

صدر ٢٣٦/٢ . (١٠) نفس ا
صدر ٣٩٧/١ (١١) نفس ا

(١٢) البغدادي: مراصد االطالع ٦٤/٢ .
(١٣) ياقوت: معجم البلدان ٤١١/٣ .
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بالـبحرين لـبني عـامر بن عـبدالـقيس  وأوجار(١١)  وسوار(١٢)  الصفا(١٣): نهـر يتـخلع من
شقر(١) والصفا اليوم عـ محلم وهي ع ماء جـميلة في األحـساء وقيل عنه حـصن قرب ا

برز في األحساء(٢) وقال فيه الشاعر(٣): قصبة ا
ـــــــشــــــقـــــــر والــــــصـــــــفــــــا وبـــــــهـن أيــــــام ا

ومـــــــحــــــــلّـم يـــــــبــــــــكـي عــــــــلى قــــــــتـالنـــــــا

ومحلّم هذا نهر لعبدالقيس بالبحرين(٤).

ـنـازل الـعــبـديـة وهي: الـدبـيـرة وذكـر يـاقـوت(٥) في مــعـجـمه عـدداً آخـر من الــقـرى وا
رداء) اجملار الرملة. ريداء (ا زيرعة النقية نها ا كنبوت الردم ا

ب - منازل وقرى بني محارب بن عمرو بن وديعة بن لكيز من عبدالقيس:

الـسـهـلة: قـريـة تـقع قـرب هـجر(٦) والـسـلـيت: آثـارها قـائـمـة حـتى الـيوم(٧) واجلـرعاء
ة على مـقربـة من العقـير مـينـاء البحـرين الشـهير(٨) والكثيب: (القرحـاء) سوق جتـارية قـد

(١) البغدادي: مراصد االطالع ١٥٩/٢ .
سلم: ساحل الذهب األسود ٤٨ . (٢) ا

(٣) ياقوت: معجم البلدان ٢٣٦/٢ .
(٤) ابن بلهيد: صحيح األخبار ٣٨/٤ .

(٥) ياقوت: معجم البلدان ٤٧/٨ وصحيح األخبار ٩١/٥ .
(٦) ياقوت: معجم البلدان ٢٠٥/٣ .
(٧) ياقوت: معجم البلدان ٢٤٢/٣ .

صدر ٥٣/٤ . (٨) نفس ا
صدر ٤٣٨/٤ . (٩) نفس ا

صدر ٦٩٩/٣ . (١٠) نفس ا

صدر ٧٥٤/٢ . (١١) نفس ا

صدر ٥٦٦/٤ . (١٢) نفس ا

صدر ٥٢٥/٢ . (١٣) نفس ا

صدر ٤٩٦/٤ . (١٤) نفس ا

صدر ٧٢٨/٤ . (١٥) نفس ا

صدر ٦٣٨/٣ . (١٦) نفس ا
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صدر ٤٢٣/٢ . (١) نفس ا

صدر ٥٠٦/١ . (٢) نفس ا

صدر ٧١٨/٢ . (٣) نفس ا
(٤) البغدادي: مراصد االطالع ٤٧/١ .

صدر . (٥ - ٨) نفس ا
(٩) ياقوت: معجم البلدان ٧٣٦/٤ .

(١٠) ابن بليهد: صحيح األخبار ٢٥٣/٣ .
(١١) ياقوت: معجم البلدان ٨٠٢/١ .

(١٢) البكري: معجم ما استعجم ١٢١١ .
(١٣) ياقوت: معجم البلدان ٦٣٢/٢ .

صدر ٤٣٧/١ . (١٤) نفس ا
(١٥) ابن بليهد: صحيح األخبار ١٤٦/٣ .

(١٦) الدباغ: جزيرة العرب ٢٥٥/٢ .
(١٧) ياقوت: معجم البلدان ٤١٥/٣ .

(١٨) ابن بليهد: صحيح األخبار ١٨٥/٤ .

قرية بالبحرين ذكرها الـشاعر ثعلبة بن عمرو العبدي(٩) والعقير: سبقت اإلشارة إليها(١٠).
ـرزى(١٤) وذو الــنــاد(١٥) والــعــرجـة(١٦) ــطــلع(١٢) والــطــربـال(١٣) وا والــرجــراجـة(١١). وا
نسلح(٧) احلة(٤) واحلوجر(٥) والوجير(٦) وا واخلرصان(١) والبحرة(٢) والذرائب(٣) وا

واحلوس(٨) والنبطاء(٩) واجلريب قرى فيها نخيل(١٠).

شـقـر حـصن الصـفـا حـصن جواثي أما حـصـون عـبدالـقـيس فـمنـهـا: حـصن ا
حـصـن بـيـرين وقـد سـبـقْت اإلشــارة إلـيـهـا ومن الـصـحـاري: صــحـراء بـيـنـونـة بـ عـمـان

والبحرين(١١) ومن الرمال: رملة مرداء هجر(١٢).

. ونـذكر من اجلبـال: الرمـانتان(١٣): جبـال قرب هـجر. باب(١٤): جبل قـرب هجـر أيضاً

الـــشــبــعــان(١٥): جــبل وسط هـــجــر. الــرجــا(١٦): جــبل وعــ مــاء بــ كــاظــمــة والــســيـدان.
.( الصليب(١٧): جبل قرب كاظمة (في الكويت حالياً
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ـيـاه في غـرب األحـسـاء وطـوله مـئـة وأهم الـوديـان: - وادي الـسـتـار(١٨): وهــو وادي ا
ميل وتربته زراعية وقراه كثيرة.

- وادي الفروق(١): شـمال غرب هجـر كان أرضاً خصـبة للرعـاية وكان بنـو عامر وأبناء
العمور يرعون أغنامهم فيه. والسيدان(٢): قرب كاظمة. ووالغ والصلبان(٣): في األحساء.

ياه والعيون: في البحرين عيون كثيرة ومياه غزيرة وأهمها: ا

أ - ع محلم(٤): وصـفها األزهـري بأنـها فوارة(٥) مـاؤها كـثير وحـار فإذا بـرد فهو
عـذب تسـقي نـخيل جـواثي وعـسـلج وقرى من هـجـر ومن وصف األزهري يـتـب أنـهـا ع
ـيـاه غــزيـرة تـتــدفق بـقـوة(٦) وذكـرت هـذه الــعـ في أشـعـار الــعـرب فـقـال أعـشى عـذبــة ا

همدان(٧):
ـــــشــــقـــــر والـــــصـــــفــــا ـــــا نـــــزلــــنـــــا بـــــا و

وســـــاق األعـــــاريب الـــــركـــــاب فـــــأبـــــعــــدوا

بــــــدأنـــــــا فــــــغــــــورنـــــــا مــــــيــــــاه مـــــــحــــــلّم

لـــــعـلّ بــــقـــــايـــــا جـــــيـــــة الــــقـــــوم تـــــنـــــفــــد

واحمللم نهر بالبحرين ويسقي مع ع الصفا قرى هجر(٨).

عارف اإلسالمية ص ٧٣ مجلد ١. (١) البكري: معجم ما استعجم ١٠٢٤ ودائرة ا
(٢) البكري: معجم ما استعجم ٧٧١ .

(٣) ياقوت: معجم البلدان ١٠٩/١ ٤١٢/٣ .
(٤) الهمداني: صفة جزيرة العرب ١٦٠.

(٥) البغدادي: مراصد االطالع ٥٠/٣.
صدر. (٦) نفس ا

(٧) البكري: معجم ما استعجم ١١٩٣ وصحيح األخبار ٣٨/٤.
صدر ١١٩٣. (٨) نفس ا

(٩) ابن دريد: جمهرة اللغة ٢٢٧/٢.
ستفيد ١١. (١٠) األحسائي: حتفة ا



-   ٣١  -

ب - ع هجر: ع بالبحرين تسقي مناطق هجر(٩).

جـ - ع جواثي: ع غزيرة قرب مدينة جواثي(١٠).

د - ع الزارة: ويعتمد عليها السكان في شربهم وسقي مزروعاتهم(١).

شقر(٢). هـ - نهر الع ب الصفا وا

وهناك عدد كثير من اآلبار والبحيرات.

دن ولـلقـرى في أشعـار عبـدالقـيس وأيضاً نـازل وا ولـقد ورد الـقسم األكـبر من تـلك ا

في شعـر اجلاهلـي وغير اجلـاهلي من الـشعراء ونـبدأ بزعيم الـشعر في قـبيلة عـبدالقيس

ثـقب الـعـبدي وهـو يـصف ظـعائن صـاحـبتـه فاطـمـة ويعـدد األمـاكن الـتي تعـبـرها(٣)  وهي ا

(١) ياقوت: معجم البلدان ٩٠٧/٢.
(٢) الهمداني: صفة جزيرة العرب ١٣٨.

واضع كـلها من الـبحرين ـثقب العـبدي ١٤٢ ١٤٤ ١٤٨ . البـكري: معـجم ما استـعجم ٦١٠/٢ ا (٣) ديوان ا
ما عدا فلجا.

(٤) البكري: معجم ما استعجم ٨٥٥.
(٥) ياقوت: معجم البلدان ٢٧٠/٢ (ب واقصة والقرعاء على ثمانية أميال من األحساء).

(٦) البكري: معجم ما استعجم ٦٤٠/٢ ومعجم ياقوت ٢٨/٣ .
(٧) الـبكـري: مـعجم مـا اسـتعـجم ٦١٠/٢ وهي مـوضع ب كـاظـمة والـبـحرين وقـيل الـذرانح نهـر بـ كاظـمة

ثقب ١٤٨). والبحرين (ديوان ا
(٨) عـلى الطـريق بـ البـصرة والـيـمامـة وفي معـجم الـبكـري الفـلج نـهر صـغيـر واألفالج من أرض الـيمـامة

وكذلك موضع على طريق البصرة ١٠٢٨/٣ .
(٩) الـبكـري: معـجم ما اسـتعـجم ١٠٨٢/٣ (موضع بـ الـبحـرين وعمـان) وذكر أنـها أكـثر بالد الـعرب نـخيالً

وكان فيها لصوص من عبدالقيس وهم الرواطي وقال الشاعر فيهم:
وخافوا عمان وخافوا قطر تذكر ساداتنا أهلهم

وفي معجم ياقوت أن قطر ب البحرين وعمان ٣٧٣/٤ وقال ابن منذور قطر قصبة عمان.
ثقب ص ٧١ . (١٠) ديوان ا
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ضبيب(٤) وشراف(٥) وذات رجل(٦) والذرانح(٧) وفلج(٨) أماكن في البحرين لعبدالقيس.

ثقب قطر(٩) فيقول(١٠): وفي قصيدة أخرى يذكر ا

كـل يــــــــــــومٍ كـــــــــــان عــــــــــــنــــــــــــدي جَـــــــــــلـالً

غـــــيــــر يــــوم احلِـــــنْــــو فـي جــــنــــبـيْ قــــطــــر

فضل العبدي يذكر في منصفته أماكن في البحرين لعبدالقيس منها: وا

طريف(١) آثال(٢) الفروق(٣) ويقول(٤):

تالقـــــــيـــــــنـــــــا بـــــــغـــــــيـــــــبـــــــة ذي طـــــــريف

وبـــــــعــــــضـــــــهم عـــــــلـى بــــــعـض حــــــنـــــــيق

✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــــــإنـك لـــــــــو رأيـت غـــــــــداة جـــــــــئـــــــــنـــــــــا

بـــــــبــــــطـن آثــــــالَ ضـــــــاحــــــيـــــــةً نــــــســــــوق

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــــدى األعـالم مـن تــــــــــلـــــــــعـــــــــاتِ طــــــــــفل

(١) ياقوت: معجم البلدان ٣٤/٤ (موضع بالبحرين كانت لهم فيه واقعة).
(٢) البكري: معجم ما استعجم ١٠٥/١ جبل في البحرين.

(٣) الـبكـري: معـجم مـا استـعجم ١٠٢٤ الـفروق بـ الـيمـامة والـبحـرين وقال أبـو عـبيـدة الفـروق عقـبة دون
هجر وقال عنترة في حرب مع بني سعد:

ونحن منعنا بالفروق نساءنا             نطرف عنها مشعالت غواشيا
(٤) األصمعيات: ١٩٩ .

فضليات: ص ١٠١ مفضلية ٨١ و١٣٠ . (٥) ا
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ومـــــــــــنــــــــــــهـم مـن أضـج بـه الـــــــــــفـــــــــــروق

مزق العبدي إلى أماكن أخرى فيقول(٥): ويشير ا
تــــــطــــــالـع مــــــا بــــــ الــــــرجــــــا وقَــــــراقـــــر

عــــلـــــيـــــهن سِـــــربــــال الـــــسَّــــراب يـــــرقــــرق
✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــمن مُـــــبْــــلغ الـــــنــــعـــــمــــان أن ابـن أخــــته
ـــرق عــــلى الــــعـــ يــــعـــتــــاد الــــصـــفــــا و

وأشار ثعلبة بن عمرو إلى أماكن غيرها فقال(١):
ـن دمـن كــــــــــــــأنـــــــــــــهـن صـــــــــــــحـــــــــــــائـف

قــــفــــار خـال مــــنــــهــــا الــــكــــثـــــيب فــــواحف
✸✸✸✸✸✸✸✸

أخـي وأخـــــــوك بـــــــبـــــــطـن الـــــــنـــــــســـــــيــــــر
لــــــــــــــيــس بـه مــن مــــــــــــــعــــــــــــــد عــــــــــــــريـب

وقال سويد بن اخلذاق(٢):
ــــا فـــــجـــــرا يـــــوم الـــــقـــــطــــيـف وفـــــرقــــا

فضليات: ص ٢٨١ ٢٥٣ . (١) ا
(٢) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٣٠٢.

(٣) ياقوت: معجم البـلدان ٣٠/٣ وجغرافية كحـالة ٤٧٥ وهي ع في البحرين وفي معـجم البكري أنها جبل
. ١٠٥/١

(٤) ياقوت: معجم البلدان ٣١٨/٤ .
صدر ١٧٩/٤ ع فوارة بالبحرين تسقي نخيل جواثي. (٥) نفس ا

صدر ٤١١/٣ نهر بالبحرين يتخلج من ع محلم. (٦) نفس ا
صدر ٤٣٨/٤ وهي قرية لبني محارب من عبدالقيس. (٧) نفس ا

صدر ٣٤٣/٥ الواحف األسود واألرض السوداء. (٨) نفس ا
صدر ٢٨٥/٥ . (٩) نفس ا

(١٠) انظر: منازل عبدالقيس.
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قـــــــبــــــــائل أحـالفـــــــاً وحــــــــيـــــــاً حـــــــرامـــــــا

(٥) والــصــفــا(٦) والــكـــثــيب(٧) وواحف(٨) فـــاألمــاكن الــرجــا(٣) وقـــراقــر(٤) والـعـ
والنسير(٩) والقطيف(١٠) وكلها في البحرين لعبدالقيس.

أمـا الـشـعـراء اآلخـرون الـذين ذكـروا مـنـازل عـبـدالـقـيس ومـواطـنـهـا فـكـثـيـرون ومـنـهم

األخنس بن شهاب التغلبي يقول(١):

لـــكــــيـــز لــــهـــا الــــبـــحـــران والــــســـيـف كـــله

وإن يـــــأتـــــهــــا بـــــأس من الـــــهــــنـــــد كــــارب

والشاعر عامر بن الطفيل يقول(٢):

ـــــــــرداء القت وعــــــــبـــــــــدالـــــــــقــــــــيـس بـــــــــا

صــــــبــــــاحــــــاً مــــــثـــــــلــــــمــــــا القت ثــــــمــــــود

✸✸✸✸✸✸✸✸

وقــــد نــــلـــــنــــا لــــعــــبـــــدالــــقــــيـس ســــيــــبــــا

من الـــــبــــحــــريـن يــــقــــتـــــسم اقــــتـــــســــامــــا

وامرؤ القيس يقول(٣):

ـــــكــــــرعــــــات من نــــــخـــــيـل ابن يــــــامن او ا

ــــشــــقــــرا دويـن الــــصــــفــــا الالئي يــــلــــ ا

فضليات رقم ٤١ ص ٣٠٤ . (١) ا
(٢) ديوان عامر بن الطفيل ٤٩ ١١١.

(٣) ديوان امر القيس ٨٤ ١٣٧.
(٤) ديوان األعشى ١٢٤.
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واألعشى يقول(٤):

كــــــــأنـــــــهــــــــا درة زهــــــــراء أخــــــــرجــــــــهـــــــا

غـــواص دارين يـــخـــشـى دونـــهـــا الـــغـــرقـــا

شـقر(٥) دارين(٦) رداء(٣) البـحرين الـصفا(٤) ا فاألمـاكن الـبحران(١) السيف(٢) ا
- كلها لعبدالقيس.

صادر إلى جيران عبدالقيس وهم: وقد أشارت ا

١ - بكر بن وائل: سكنوا البحرين وامـتدت رقعة األرض التي كانوا عليها من شمال
البـحرين وحتى مـنطقة الـيمامة(٧) ويـبدو أن العـشائر والبـطون البـكرية كانت بـدوية ساهمت
بنصيب جـيد في النواحـي احلضارية وكـان موقف البكـري معاديـاً لإلسالم ومنهم احلطم
البكري الذي قاتله العالء احلضرمي(٨) ومن هذه القبيلة اشتهر شعراء كثيرون في مقدمتهم

طرفة بن العبد.

٢ - تـميم: من أكبر الـقبائل العربـية استوطنت بـعض عشائرها الـبحرين وإلى الغرب

(١) ياقوت: معجم البلدان ٥٠٦/١ والبكري معجم ما استعجم ٢٨٨.
صدر ٢٩٨/٣ . (٢) نفس ا

صدر ١٠٣/٥ ومعجم البكري ١٢١١. (٣) نفس ا
صدر ٤١١/٣ . (٤) نفس ا

(٥) انظر: منازل عبدالقيس.

(٦) انظر: منازل عبدالقيس.
(٧) ابن االثير: الكامل في التاريخ ٥٢٣/١ ومعجم البكري ٨٦ .

لوك ٩٦١/٤ . (٨) البالذري: فتوح البلدان ٨٣ والطبري: تاريخ الرسل وا
(٩) النجم: البحرين في صدر اإلسالم ٤٣.

(١٠) البكري: معجم ما استعجم ٨٧.
عارف اإلسالمية مجلد ١ ص ٧٤. (١١) دائرة ا

(١٢) البكري: معجم ما استعجم ٨٧.
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من مـنـازل عـبـدالقـيس(٩) وكـانـت تعـيـش في الـدهـنـاء وهـضـبـة جند(١٠) ومن الـذيـن خـالـطوا
عــبـدالــقــيس فـي مــنـازلــهـم في الــبــحـريـن بــنــو سـعــد بـن زيـد مــنــاه من تــمــيم (وكــانــوا من
أعــدائـهم)(١١) ونـزلت طــائـفــة من هـؤالء فـي عـمـان(١٢) ومن بــطـونــهم بـنــو دارم بن مـالك بن

نذر بن ساوى(١٣). حنظلة والذين ينسب إليهم ا

ـياه وانتجعوا مواقع الغيث على نفس ٣ - بنو حنيفـة: تتبعوا منابت الكأل ومساقط ا
طريق عبدالقيس وحلوا باليمامة(١).

٤ - األزد: قـبـائـل عـربـيـة(٢) جــاءت إلى الـبـحـريـن من تـهـامـة(٣) وبـعـضــهـا من الـيـمن
(٤) وتغـلب العبـديون علـيهم وسيـطروا عـلى منازلـهم وكان قسم ووصلـوا اليهـا قبل الـعبدي

منهم يعيش في عمان(٥).

ومن هنـا ندرك أن عـبدالـقيس عـاشت بـ تلك الـقبـائل وقبـائل أخرى غـيرهـا وتعـاملت
معها وكانت ذات شأن بينها.

أمـا عن الـزمن الـذي وطـئت فيـه أقدام عـبـدالـقـيس أرض الـبـحـرين فـيـعـود إلى الـقرن
ـا قبل ذلك بـقليل(٦) فعـلى أثر تضـعضع الـدولة الـفارسـية في إيران(٧) يالدي ور الـثالث ا
ـنـطـقة وقـيـام مـلـوك الطـوائف سـيـطـرت على اخلـلـيج الـعـربي قبـائل عـربـيـة وهاجـرت إلى ا

عبدالقيس وكانت تعيش فيها يومها قبائل من قضاعة واألزد(٨).

(١) البكري: معجم ما استعجم ٨٦.
(٢) تاريخ اليعقوبي: ٢٣٢/١ .

(٣) البكري: معجم ما استعجم ٨٦ صفة جزيرة العرب ٢٠٩.
(٤) البكري: معجم ما استعجم ٨٧.

صدر السابق. (٥) نفس ا
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٤٨٥/٤. (٦) الدكتور جواد علي: ا

سلم: ساحل الذهب األسود ٩٧. (٧) ا
ستفيد ٥٦. (٨) األحسائي: حتفة ا

(٩) ابن االثير: الكامل في التاريخ ٣٩٣/١ وتاريخ الطبري ٥٥/٢ .
(١٠) اخلليفة واحلمر: البحرين عبر التاريخ ٥٩.
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وتـأتـي أول إشـارة لـعـبــدالـقـيس عـلـى أرض الـبـحـرين زمـن سـابـور ذي األكـتـاف(٩) إذ
عندما كان صغيراً عبرت جموع من عبدالقيس وغزت الفرس في أرضها وبقيت زمناً طويالً
لك فـعبـر اخللـيج ونكل بـعبـدالقـيس والقـبائل األخـرى وإذا ما فيـها إلـى أن اشتـد ساعـد ا
عـلـمـنـا أن سـابـوراً الـفـارسي حـكــم ب (٣٠٩ - ٣٧٩)(١٠) أدركـنـا أن عـبـدالـقـيس - أغـلب
ـيالدي ويـؤيـد ما نـذهب إلـيه من أن قـسـماً من ـنـطقـة في الـقـرن الـثالث ا الـظن - أتت إلى ا
مؤسسي احليرة كانوا من عبدالقيس بل ساهموا مساهمة فعالة في نشأتها(١) وكما تشير
صـادر إلى أن غزو عبدالقيس لـفارس جاء بناء على رغبـة ملك احليرة امر القيس بعض ا
ـنـطـقة ابن عـمـرو الذي كـان يـطـمع في تـأسـيس إمـبـراطـوريـة عـربيـة واسـعـة تـضم جـمـيع ا

الشرقية وتشمل مختلف جهات اخلليج العربي ويكون مركزها احليرة(٢).

أما فـتـرة قـبل اإلسالم بقـلـيل فـهي التـي شهـدت تـقدم عـبـدالـقيس فـي سائـر احلـقول
احلياتية واحلضارية(٣).

وهكذا فإن اخلـليج العربـي أرض عبدالقـيس في القد لم يعـرف له مكاناً غـير العرب
مـنذ الـعصـور السـحيـقة(٤) وسكـن العـرب شاطـئيه وقـاسوا األمـرين في سبـيل االحتـفاظ به
عربـيـاً وخـلف هـذا اخلـليج(٥) و«خط عـبـدالـقيـس» لدى الـعـرب والـعبـديـ ضـمـيراً تـاريـخـياً

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ١٦٩/٤ . (١) جواد علي: ا
صدر ١٩١/٤ . (٢) نفس ا

(٣) انظر: احلياة االجتماعية.
(٤) اخلضري: موسوعة اخلليج العربي ص ٧.
(٥) اخلليفة واحلمر: البحرين عبر التاريخ ٦٥.
(٦) اخلضري: موسوعة اخلليج العربي ص ٨.

(٧) انظر: احلياة الدينية.
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واجـتـمـاعـيـاً(٦) وأقـام الـعـبـديـون عالقـات وثـيـقـة بـيـنـهم وبـ الـبـحـر أعـطـتـهم أطـيب الـثـمـار
فـازة الـعربـيـة وبقـيت عـبدالـقيس حـتى مـبعث وعوضـتـهم عن جفـاف الـصحـراء وخـشونـة ا
الـنبـوة قويـة مسـيـطرة مـحتـفظـة بأمـاكنـها وعـندمـا بزغ فـجر اإلسالم كـانت تسـبق إليه عن

قناعة ورضى واطمئنان(٧).

٣ - احلياة االجتماعية

عرفت جزيرة العرب لون من حياة القبيلة فقبائل ترتاد مساقط الغيث وتأتي منابت
الكأل تـسوق إبلـها وتـرعى ما شـيتهـا وتسـتخـدم خيولـها في الـغارات والـغزوات فهم أهل
الوبـر وقبـائل استقـرت في أماكن مـعيـنة وبنت الـقالع واحلصـون وزرعت األرض وتاجرت

در. مع غيرها وعرفت صناعات خفيفة فهؤالء أهل ا

ا كننا التسليم بأن كل القبائل في اجلزيرة العربية كانت رعوية بدوية وإ ولذا فال 
ـسـتـوى ومن تـلك الـقـبـائل قـريش وطيء تـوزع بـعـضـهـا فـي طـبـقـات حـضـاريـة مـتـبـايـنـة ا
وحـنيفة وجـهينـة وسليم وعـبدالقيس(١) كـذلك فإن اجلزيـرة العربـية ليـست كلـها صحراء
ـناطق الساحليـة وكانت اليمامة فـفيها السهـول واجلبال والهضاب والـوديان وفيها كذلك ا
ـناطق الـسـاحـليـة وقـد اسـتقـر فـيـهمـا بـنـو حنـيـفـة وبنـو عـبـدالقـيس وكـانـتا والـبـحـرين من ا

تزخران بالقرى واألودية والعيون(٢).

وفي األخبار أن قـبيلة ربيعة ومنـها عبدالقيس نزلت بـ دجلة والفرات وامتدت حتى
اتصلت بالبحرين واليمامة وكان أكثر أهلها متصل بالقرى فهم بادية حاضرة.

ــفــصل في تــاريخ الــعـرب قــبل اإلسالم ٨٦/١ ٢٧١/٢ عــطــوان في مـقــدمــة الـقــصــيـدة (١) جـواد عــلي: ا
اجلاهلية ص ٢٤.

(٢) شوقي ضيف: العصر اجلاهلي ١٧.
مالك ٥٢. سالك وا (٣) اإلصطخري: ا

لوك ٩٨٥/٢. (٤) الطبري: تاريخ الرسل وا
(٥) الزبيدي: تاج العروس ٣٨٠/٣ .

(٦) ابن األنباري: شرح القصائد اجلاهليات ١٣٧.
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ـدن أقرب ومن هـنـا فإن عـبدالـقيس اسـتقـرت على أرض الـبحـرين وكانت إلى حـياة ا
ـدن والقـرى وعـرفت احلـصون والـعـيون(٤) وزرعت األرض مـنهـا إلى حـيـاة الوبـر وأقـامت ا
نـتجـاتها وامـتهـنت عدداً من الـصناعـات اخلفـيفة(٥) وعبـرت البـحر ووصلت إلى وتـاجرت 

مواطن حضارية مجاورة وبعيدة(٦).

فـعـبـد الـقـيـس مـجـتـمع مـسـتـقـر عــرف احلـضـارة وتـعـامل مع احلـضـارات اجملـاورة
وتـعاطى التجارة والـصناعة والزراعـة وكأي مجتمع كـان يواجه مشكالت مـعقدة ويصطدم

باجتاهات متشابكة.

وكانـت له حكـومـة تـرعى مـصـاحله وتـقـوم على خـدمـاته لـكن األخـبـار ال حتـدثـنا عن
نـظـام احلـكـومـات وال عن حـيـاة اجملـتـمع وطـبـقـاته والـذي نـدركه أن عـبـدالـقـيس كـانت لـهـا
ـعالم واضحة االجتاه وأن مـجتمعها قـوي متماسك كثـير الرجال غزير شـخصية بارزة ا

وارد وباختصار كان العبديون سادة البحرين(١). ا

ــنــذر بن سـاوي ــصــادر أن والي الــبـحــرين عــنــد ظــهـور اإلسالم هــو ا وتــنــقل لــنـا ا
على العبدي(٢) وأن الربيع بن حوثـرة العبدي اختاره عمرو بن هـند والياً على البحرين(٣) وا
بـن حنش الـعبـدي ولي الـبحـرين كذلك(٤) وقـلنـا: إن االفـكل كان سـيـد عبـدالقـيس بل وسـيد
ـنـذر بن احلـارث»(٦) تـرأس وفـد عــبـدالـقـيس إلى ربـيـعـة(٥) وجـاء في األخـبــار أن األشج «ا
النـبي عـلـيه الـسالم في الـوفـادة األولى واجلـارود تـرأس وفـداً آخـر في الـوفـادة الـثـانـية(٧)

ـفـصل في تـاريخ الـعـرب قـبل اإلسالم ٣٣١/٣  أحـمـد كـمـال زكي في ـعـارف ٩٣ جـواد في ا (١) ابن قـتـيـبـة: ا
احلياة األدبية في البصرة ٧٢.

(٢) الـبالذري: فـتـوح الـبـلدان ١٠٧ ابن االثـيـر: الـكـامل في الـتـاريخ ٣٦٨/٢ الـعبـيـدي: الـبـحـرين من إمارات
اخلليج ٣٣٢ وهو عامل كسري على البحرين.

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٢٤٥/٣ وفي رواية أخرى أنه ربيعة بن احلارث. (٣) جواد علي: ا
صدر: ٢٤٦٠/٣ . (٤) نفس ا
صدر: ٣٤٧/٣ . (٥) نفس ا

(٦) ابن سعد: الطبقات ٤١١/٥ .

(٧) ابن سعد: الطبقات ٤٠٧/٥ .
(٨) ابن دريد: االشتقاق ٣٢٨ .
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.(٨) رجوم - شهاب بن عبدالقيس - سيداً وأميراً وكان ا

ومن أخبار هـؤالء الوالة وتلك الـوفود ندرك أن عـبدالقيس عـرفت نظام احلـكومة فـفيها
احلـكام والسادة والـزعماء ورؤساء الوفـود ومع هذا فقد كـان لكل قبيلـة أو بطن من البطون
تثلون بأوامر احلكومات والوالة واألمراء. العبدية مجلس محلي فيه الشيوخ والسادة وهم 

وتـوزعت مـجتـمع الـعبـديـ طبـقات مـنـها : الـطبـقـة احلاكـمـة وهم السـادة واألشراف
والطـبقة احملاربة وهم موضع اعتـزاز القبيلة وفخـرها والطبقة التي تـقوم بالزراعة والتجارة

والصناعة والرعاية وبعد ذلك طبقة العبيد والرقيق.

والـرجـل الـعــبـدي مــحـارب صــارم ولـوع بــاالنـتــقـام يــحـارب حــاقـداً كل من يــحـاول
استـعباده(١) وبرمحه وسـيفه يصـون حقوقه ويـحفظ مكـانته يربي اخلـيول ويصـنع األسلحة
ـا في سـبـيل احلـريـة وطـلب الـوحـدة(٢) لـكـنه لـم يـكن يـحـارب من أجل الـسـلب والـغــزو وا
وبــقـيت هــذه اخلـصـلــة اجلـيــدة حـتى الـعــصـر األمــوي فـنـجــدهم طالب وحـدة(٣) ومن أبـرز
فـرســانـهم في اجلـاهــلـيـة ثــعـلـبــة بن عـمـرو(٤) والــريـان بن حـويص(٥) ويــزيـد بن اخلـذاق(٦)

وآخرون سنأتي إليهم عند دراستنا لشعر احلرب.

ـتـاز الـعبـدي بـشـمائل أصـيـلـة وصفـات أخالقـيـة سـاميـة وأهـمـها: الـكـرم والـوفاء و
ثـقب عن ضيف طـرق بابه في ليـلة ماطـرة وقام إليه ـروءة واألمانة(٧) ويخبـرنا ا واإلباء وا

يلقاه بالترحاب وينحر له ناقة سمينة(٨):

(١) سيديو: تاريخ العرب العام ٣٢.
(٢) اخلليفة واحلمر: البحرين عبر التاريخ ٦٢.

(٣) الدكتور أحمد كمال زكي: احلياة األدبية في البصرة ٢٠٥.
(٤) ابن دريد: االشتقاق ٣٣٠.

صدر: ٣٢٨. (٥) نفس ا
فضليات: ٢٩٥ ٢٩٧ . (٦) ا

(٧) العبيد: تاريخ األدب في اخلليج ١٢ وعبود في الرؤوس ٧.
ثقب العبدي ١١٩. (٨) ديوان ا

ثـقب العبـدي: ص ٢٢٣ في رواية متـرع اجلفنـة ويريد أنه يـطعم النـاس ويوسع علـيهم وربعي (٩) ديوان ا
الندى: مبكر الندى فهو قد الكرم والعطاء لطم: ليس في مجلسه سفه.
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فــــــلــــــمــــــا أتــــــانـي والــــــســــــمــــــاء تــــــبــــــله
فــــــلــــــقـــــيــــــتـه أهالً وســــــهـالً ومـــــرحــــــبـــــا

فالعربي وإن انتقل إلى احلاضرة بقي الكرم عنده من أهم خصاله وكان من رجاالت
ـار الذي كان يحتفل بضـيفانه في مجلسه ويقدم عبدالـقيس البارزين في الكرم خالد بن أ

إليهم جفانه ويبذل لهم ماله وهو بهذا يصون عرضه ويحفظ سمعته(٩):
بـــــــاكـــــــر اجلـــــــفــــــنـــــــة ربـــــــعـي الـــــــنــــــدى

حــــــــسـن مــــــــجـــــــــلــــــــسـه غــــــــيــــــــر لـــــــــطم
ال يـــــــــــبـــــــــــالـي طـــــــــــيـب الـــــــــــنــــــــــفـس بـه

ــــــــــال إذا الـــــــــعـــــــــرض ســــــــــلم عـــــــــطـب ا

وحـافظ اإلنسان العـربي على عهـده فقد قالت أعـرابية لرجل(١): «مالك تـعطي وال تعد»
فقال لـها «مالك والوعـد»? قالت «ينـفسح به البصـر وينشر فـيه األمل وتطيب بـذكره النفس
ويرضى به العيش» واهتم العبدي بعهده والوفاء به اهتماماً كبيراً وذم كل من يخلف الوعد

وال يفي به(٢):
فـــــــإذا قـــــــلـت نَـــــــعمْ فـــــــاصـــــــبـــــــر لـــــــهــــــا

بــــــــنــــــــجــــــــاح الـــــــوعــــــــد: إنَّ اخلــــــــلف ذم

روءة(٣): وهو أبي شجاع يستجيب الستغاثة األقارب فال يقصر في اخلطوب وال هو فاسد ا
ومــــا الــــتـــــقــــصــــيـــــرُ قــــد عَــــلِــــمـتْ مــــعــــدّ

وأخــالق الــــــــــــــــدنـــــــــــــــيــــــــــــــــة مـن خــاللـي
فـــــــــإنـي ال أضــــــــــمـن عــــــــــلـى ابـن عــــــــــمي

بــــــنـــــصــــــري فـي اخلـــــطــــــوب وال نــــــوالي

(١) النويري: نهاية األرب في فنون العرب ٢٤١/٣ .
ثقب العبدي: ص ٢٢٨. (٢) ديوان ا

(٣) القالي: األمالي ٢٠٤/٢ .
ـبـارك: النـثـر في شرق اجلـزيـرة العـربـية ٣٠ - ٤٠ والـعـدناني في سـلـسلـة أبـطال اإلسالم ٢٨ (٤) عـبـدالله ا

العبيدي في تاريخ األدب في اخلليج العربي ١٠.
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تتـبع للحـياة الفكـرية على أرض عبـدالقيس قبل ـة فإن ا ـعارف القد وفي ميـدان الفكر وا
اإلسالم يدرك أنها أخذت بحظ وافر منها وبلغت مدى بعيدًا ويعود ذلك لعدة أسباب منها(٤):

ة والبيئة الطبيعية اجلميلة على امتداد اخلليج العربي. متاز ب حضارات قد وقع ا ١ - ا

نطقة وحطت إليها ثقافاتها وحضارتها. ٢ - األجناس العديدة التي سكنت ا

سيحية واليهودية واجملوسية. هاجرة كا ٣ - كانت بالد عبدالقيس ملتقى الديانات الوافدة وا

ركز االقتصادي وخاصة النشاط التجاري. ٤ - ا

ومن هنا فقد عرفت الكتابة والترجمة وفنوناً أخرى كالغناء والرسم والتمثيل وارتادت
راسيم والعادات في بالد فارس ـوطن احلضاري وتأثرت با ركز العلمي وا احليرة ذات ا
(١). وأشار بل كانت حضارة الفرس غالبة على إقليم العراق واجلزيرة منذ عهد الساساني

ثعلبة بن عمرو إلى الكتابة والرسم فقال(٢):
أكـبّ عـــــــــلــــــــــيـــــــــهـــــــــا كـــــــــاتـب بــــــــــدواته

يـــــــــقــــــــــيـم يـــــــــديـه تـــــــــارة ويـــــــــخــــــــــالِفُ

مزّق(٣): واستقبل الشعر مفردات فارسية وأعطى ألفاظاً عربية ويقول ا
بـــــجــــأواء جـــــمـــــهــــورٍ كـــــأنَّ طـــــريــــقـــــهــــا

بـــــسُــــــرّةَ بــــــ احلـــــزنِ والــــــسَّــــــهلِ رزْدقُ

ثقب كثير من هذا سنشير إليه(٤). متد وعند ا ستوي وا فـ«رزدق» لفظية فارسية تعني ا

مزق يـنفي اشـتراكه مع بعض كـتوبة فـا وعـرف العـبديون أنـظمة الـكفـاالت والعقـود ا

(١) أحمد كمال زكي: احلياة األدبية في البصرة ١١٧.
فضليات: ٢٨١. (٢) ا

صدر: ١٠١. (٣) نفس ا
ثقب. (٤) انظر: الدراسة الفنية عند ا

(٥) األصمعيات: ١٦٤.
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٤٣٥/٥. ثقب ١٢٤ (قصيدته النونية) وا فضليات: ٢٩٦ (قصيدة يزيد) وديوان ا (٦) ا
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القبائل بكفالة ملزمة وعقد مكتوب(٥):
فال أنـــــــا مــــــوالهم وال فـي صــــــحــــــيــــــفــــــة

كــــفـــلـت عـــلــــيــــهم والــــكــــفـــالــــة تَــــعْـــتِــــقي

وتعامل الـعبديون مع اآلخرين بـلغة سهـلة ومتيـنة فيها لـفظ مأنوس وكلـمات حضارية
فقد أشارت أشعارهم إلى اجلزارين والبواب وغير ذلك من شؤون احلياة اليومية(٦).

وذكـرنــا أنـهم امــتـازوا بـاحلـكــمـة والـفــكـر فـاجلــارود الـعـبــدي كـان حـكــيـمـاً وخــطـيـبـاً
(١) ورئــاب الـشـنـي وبـحـيــرا الـراهب حـكــيـمـان(٢) واألشج صــاحب حـلم وأنـاه(٣). وشـاعـراً
(٤) ولـعل سرعـتـهم في قـبول اإلسالم وصـعـوبة ثـقب الـشاعـر رسـول سالم في الـعبـدي وا
ارتـدادهم عـنـه يـدل عـلى صــفـاء الـذهن وتــنـظــيم الـفـكــر عـنـدهم(٥) وفي مــعـرفـتــهم لـلـوفـود
ـلوك وقيـامهم بالـدعوة إلى السـلم واإلصالح ومساهـمتهم في رأب والسـفارة ب الـقبائل وا
ـواقف واألمور ويـدل على الـصدع كل ذلك يـعكس لـنا مـدى اتزانـهم وذكائـهم في معـاجلة ا

تزن عندهم(٦). الفكر ا

وسـاهم العـبـديون مـساهـمة فـعالـة في احلـركة الـشعـرية واألدبـيـة على امـتداد اخلـليج
ـنـاذرة ـعـالم في سـجل الــشـعـر اجلـاهـلي وفي بالط ا الـعـربي وتـركـوا بـصـمــات واضـحـة ا

(١) ابن سعد: الطبقات ٤٠٧.
ـسعـودي: مـروج الذهب ٨٢/١ ٨٩ وفـي األغاني ٣٢٦/١٦ ذكـر أبـو اليـقـظان أن الـنـاس سمـعـوا منـادياً (٢) ا
ينادي قبل بعثة الرسول عليه السالم (خير أهل األرض.. رئاب الشني وبحيرا الراهب وآخر لم يأت بعد).

(٣) ابن سعد: الطبقات ٥٥٨.
ثقب وشعره. (٤) انظر: حياة ا

(٥) العدناني: سلسلة أبطال اإلسالم ٢٩.
صدر. (٦) نفس ا

(٧) انظر ديوان عبدالقيس.
(٨) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٩٥.

قرب ص ٦٤. (٩) ديوان ابن ا
بارك: النثر في شرق اجلزيرة العربية ٣٠ - ٥٢. (١٠) عبدالله ا
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األدبي(٧) وبرز منهم شعـراء كثيرون في العصور اإلسالمية أمـثال الصلتان العبدي وزياد
قرب الذي قال يفتخر بقومه عبدالقيس(٩): األعجم(٨) وابن ا
أيـــــامــــــهـم فـي اجلـــــاهــــــلــــــيــــــة كــــــلــــــهـــــا

بــــيـض تـــعــــيــــر اخلــــصم وجــــهــــاً أســـودا

وفي اخلطـابة والـبالغة بـرز منـهم الكـثير وتـنازع اخلـطابـة فيـهم أسر عـديده مـنها آل
رقـبــة وآل خـوتــعـة وآل صــوحـان(١٠) وفـي األخـبــار أنه كـان يــنـصب مــنـبــر لـصــعـصــعـة بن
صوحـان أمام جمـاهيـر العـرب فيدوي صـوته في آفاق الـدنيا(١) والعـرب تذكـر من اخلطب
الشـهيرة خـطبـة العجـوز لبـني رقبـة ومتى تكـلمـوا فالبد لـهم منـهـا أو من بعـضـها(٢) وقال
ابن األعـرابي قـال مـعـاويـة ابن أبي سـفـيـان لـصـحـار بن عـيـاش الـعـبـدي «مـا هـذه الـبالغـة
فيكم»? فقال صحار: «شيء جتيش به صـدورنا فتقذفه على ألسنتنا»(٣) وجاء في األمالي(٤)
أن صعـصعة العبدي عـندما سئل عن األنساب أجـاب «أما عبدالقيس فـأبطال ذادة وجحاجحة
سادة وصـناديد قـادة وأما أفصى بن عـبدالقـيس فقد كـانت رماحهم مـشرعة وقـدورهم مترعة

وجفانهم مفرغة وأما ُلكيز فكان يباشر القتال ويعانق األبطال ويبدد األموال».

لك بن مروان قال يوماً جللسائه «خبروني عن حي من وفي العقد الفريد(٥) أن عبدا
أحياء العرب فيهم أشد الناس وأسخاهم وأخطبهم وأطوعهم وأحلمهم وأحضرهم جوابا».

لك فقـالوا «مـا نـعرف هـذه الـقبـيلـة ولـكن ينـبـغي لهـا أن تـكون في قـريش» قـال عبـدا
«إنهـا قبيلة مصـقلة بن رقبة» فقـالوا «فهي إذن في ربيعة ونـحن هم» قال «نعم». فقالوا «ما

(١) حسن طالب: أدباء البحرين ٧.
(٢) اجلاحظ: البيان والتبي ٢٠٦/١ ٢١٨ حتفة األعيان ص ١٤.

صدر: ٢٩٧/١ ١٨١/٢ . (٣) نفس ا
(٤) القالي: األمالي ٣٩٣/٢ .

(٥) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٣١٥/٣ .
(٦) ضريحه في قرية عسكر بالبحرين (التحفة النبهانية ص ١٥).
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ـلك «أما أشد الناس » قال عبدا ـؤمن نـعرف هذا في عبدالـقيس إال أن تخبرنـا به يا أمير ا
فـحـكـيم بن جبـلـة وأما أسـخى الـنـاس فعـبـدالله بـن سوار وأمـا أطـوع النـاس فـاجلارود بن

بشر وأما أحضر الناس فصعصعة بن صوحان(٦) وأما أحلم الناس فاألشح العبدي».

وإن صحت هـذه الروايات وتـلك األخبار فـإن عبدالـقيس قبـيلة كـانت لها بـالفعـل مكانة
كانة بعد اإلسالم. لوك وظلت تمثل هذه ا بارزة ب القبائل وا

رأة بأقل مكانة من الرجل في احلياة االجتماعية فتمتعت بنصيب وافر من ولم تكن ا

الـتـقـدير واالحـتـرام فـقامت عـلى خـدمـة بيـتـهـا وتربـيـة أوالدها وعـمـلت في مـيـدان الصـنـاعة

والنواحي االقتصادية األخرى وقـد روت األخبار أن ردينة وهي امرأة من البحرين ساهمت

ـرأة الـعـبـديـة إلى احلـروب وشـاركت في في صـنع الـرمـاح مع زوجـهـا سـمـهـر(١) وخـرجت ا

القتال وحتميس األبطال وفخرت بشجاعة الفرسان فالشاعرة العبدية تقول(٢):

أبــــوا أن يــــفــــروا والــــقـــنــــا فـي نـــحــــورهم

ـــوت ســـلّـــمـــا ولم يـــبــــتـــغـــوا من رهــــبـــة ا

ولـــــــو أنـــــــهـم فـــــــروا لـــــــكـــــــانـــــــوا أعـــــــزة

ــــوت أكــــرمــــا ولــــكن رأوا صـــــبــــراً عــــلى ا

(١) اجلاحظ: احليوان ١٩٩/٧ العقد الفريد: ١٥١/١ األغاني: ٨٢/١٥ .
(٢) البحتري: احلماسة ص ٣٧.

(٣) ابن حبيب: من نسب إلى أمه من الشعراء ١٢٦/٧ (نوادر اخملطوطات) ١٢٦/٧ .
(٤) انظر: احلياة االقتصادية.

ثقب في الظعائن. (٥) انظر: شعر ا
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ـرأة والـتـودد إلـيـهــا وتـسـمى بـعـضـهم وافـتـتح الـعـبـديــون قـصـائـدهم بـاحلـديـث إلى ا

ـرأة الـعبـدية سـيدة ثـرية باسـمهـا فـالشـاعر ثـعـلبـة بن عمـرو يطـلق عـليه ابن أم حـزنة(٣) وا

تعـتـني بجـمالـهـا وسحـرها وزيـنتـهـا لم ال وبالد عبـدالـقيس مـخزن أدوات الـزيـنة وأسـبابـها

ــسك الـداري والــلـؤلـؤ الــبـحــراني والـثـوب الــقـطــري والـبـرد الــهـجـري كــلـهــا تـصـدّر من فـا

رأة العـبدية وهي تـأخذ زينـتها وأبهى ثـقب في نونيـته طويالً عن ا البحرين(٤) وقد حدثـنا ا

مظاهر سحرها عند رحيلها وسنتناول ذلك في شعر الظعائن(٥).

واشــتـهـر من نــسـاء عـبــدالـقـيس مــاريـة بـنـت اجلـعـيـد(١) وبــحـر بـنت اجلـارود(٢) وأم
شوق(٣) وأم شيب(٤) وغيرهن إلى جانب الشاعرات العبديات(٥).

اذا تـستوقـفني هذه الـظاهرة وأقف عنـد ظاهرة األسـماء في عبـدالقـيس ولست أدري 
ـطلّع ـمزَّق وا ـثقَّب وا لـوال هذا احلـشد الـكبـير من األسـماء الـتي عرفـها مـجتـمعـهم ومنـها ا
ـفضّل واألفـكل واجلارود الـهجـرس ومصقـلة وزخـارة ولُكـيز وشَن ونُكـره واللـبؤ وخَـوْتعة وا

وشَأس وكلها تسترعي االنتباه وتلفت الفكر فهل من تعليل لهذه التسميات?

ويـورد ابن دريد(٦) أسبـابـاً مـقـبـولـةً مـعـتـمـداً عـلى االشـتـقـاق فـالـلّـبـؤ من لـبـؤة األسد
ـعـنى والـهـجـرس ولـد الـثـعـلب وشن مـن القـربـة إذا يـبـست والـسـقـاء إذا جتـلـد واألفـكل 
األرعــد واجلـارود من اجلــرد والــهالك وزخـارة مـن الـبــحـر الــزاخــر ومـصــقـلـه من صـقل
الكـزة ونكـره من اإلنـكار والـغلـظة عـنى الـدليل ولُـكيـز من الـضرب وا الـسيـوف وخـوتعـة 

رأه العربية في جاهليتها ص ٢٩. (١) عبدالله عفيفي: ا
(٢) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٦٥/٣ .

(٣) كحالة: معجم أعالم النساء ٣١٥/٣ .
صدر: ٢٨٥/٢ . (٤) نفس ا

(٥) انظر: ديوان عبدالقيس.
(٦) ابن دريد: االشتقاق ٣٢٤ - ٣٣٤.

(٧) الهمداني: صفة جزيرة العرب ١٣٤.
(٨) القلقشندي: صبح األعشى ٣١٢/١ .

(٩) النبهاني: التحفة النبهانية ٢٠.
(١٠) ابن سعد: الطبقات ٥٦٣/٥ .
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وشأس من الغلظ وصالبة األرض ويذكر الهمداني(٧) األسماء التي تمت بصلة إلى النبات
وأما القلقشندى(٨) فيقول: بأن األسماء منقولـة عن خيال العرب ومن مخالطتهم ومجاورتهم

للحيوان كأسد والنبات كحنظلة واحلشرات كحنش واألرض كصخر.

ـيـل إلى أن الـكــثـيــر من أســمـاء الــبـطــون والــقـبــائل واألفـراد في ومن كل هــذا كـنــا 
ا جـاء من تأثير البيئة عامة سـواء أكانت تمت بصلة إلى احليوان أم النبات أم عبدالقيس إ
الـصحـراء أم الـبـحـر أم األرض وبيـئـة الـبـحرين خـاصـة فـزخـارة من الـبحـر الـزاخـر والدؤل
حــيـوان بـحـري(٩) والـزراع من الـزراعـة(١٠) ومــصـقـلـة من صـقل الــسـيـوف ونـكـره ولـكـيـز

ومحارب من القتال والشدة واحلرب غير ذلك.

ونـضـيف إلى أثــر الـبـيــئـة صـفـة الــتـفـاؤل فـالــعـرب تـتـفــاءل بـاألسـمـاء(١) في الـشـدة
والصالبـة والصـبر «فصـبرة» جـد األفكل لـلصبـر «وحطـمة» لـلشدة والـتحـطيم وغـيرها من

األسماء الدالة على طباعهم وصفاتهم.

أما الشـعراء فليس أمامنا إال أن نلـجأ إلى الشعر الذي كان سـبباً في تسمياتهم رغم
ـطلَّع: مـزق: شأس وا ـثقب هـو عائـد وا أن لـهم أسمـاء لكن تـلك الـتسـميـات غلـبت علـيهـم فا
ربـيعـة واحلصيص: عـامر وأسـوق هنا أبـيات الشـعر الـتي قالوهـا وكانت سـبباً في ألـقابهم

ثقب: وتسمياتهم(٢) يقول ا
ظـــــــهــــــــرن بـــــــكـــــــلـــــــة وســـــــدلـن رقـــــــمـــــــاً

وثـــــــقّــــــ الـــــــوصــــــاوص لـــــــلــــــعـــــــيــــــون

مزق: ويقول ا
فـــــإن كــــــنـت مـــــأكــــــوالً فــــــكن خــــــيــــــر آكلٍ

ـــــــــــــــا أمــــــــــــــزق وإال فـــــــــــــــادّركــــــــــــــنــي و

(١) اجلاحظ: احليوان ٣٢٤/١ ٣٢٦.
عارف ٧٦ اجلاحظ: البيان والتبي ٢٨٨/٢. زهر في اللغة ٤٣٦ الثعالبي: لطائف ا (٢) السيوطي: ا

(٣) ابن سالم: طبقات فحول الشعراء ٢٧٣.
(٤) انظر: دراسة شعر احملرب.
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طلّع: ويقول ا
فـــــإن لـم أزر ســـــعـــــدى بـــــجـــــرد كـــــأنـــــهــــا

صـــدور الــــقـــنــــا يـــطــــلـــعـن من كل مــــطـــلع

ويقول احلصيص:
قـــــد حــــــصّـت الـــــبــــــيــــــضــــــة رأس امـــــر

جــــــــــلـــــــــد عــــــــــلـى األهـــــــــوال صــــــــــبـــــــــار

نصفة»(٤). فضل «عامر بن معشر» فقد فضلته قصيدته(٣) التي تعرف «با أما ا

وال بد لي من التعرف على تقاليد مجتمعهم ومنها:

ـمـتـلـكـات وجـعـلهـا وقـفـاً عـلى الـفـقـراء واحملـتـاج ١ - احلـبـوس: حبس بـعـضـهم ا
وقدمـوا اخلـيل لـإلغارة بـهـا واكـتـسـاب الـرزق عـلـيـهـا وروي أن الريـان بن حـويص(١) جعل
ال في فرسه - الهراوه - موقوفـة على العزاب من قومه فكانوا يغيـرون عليها ويستفيدون ا
الـزواج وكـان الواحـد مـنـهم يـدفـعـهـا إلى اآلخـر إذا انتـهى مـنـهـا ولـذا قـيل «أعـز من هراوة

األعزاب» وفيها قال الشاعر(٢):
فـــيــــا مـن رأى مـــثـل الــــهـــراوة مــــنــــكــــحـــاً

إذا بل أعـــــــــطـــــــــاف اجلــــــــيـــــــــاد جــــــــروح

ـفضـلـة في اجلـاهـلـية(٣) وهراوة ٢ - سـباق اخلـيـول: عـرفت هـذه الـرياضـة الـبـدويـة ا
عـبـدالـقـيس كـانـت تـأتي سـابـقـة خملـتـلف اخلـيـول طـيـلـة عـشـر سـنوات(٤) ومـا حـرب داحس

(١) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٧٨.
(٢) ابن الكلبي: أنساب اخليل ٩٠.

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٦٨١/٤. (٣) جواد علي: ا
(٤) األلوسي: بلوغ األرب ٩٧/٣ ١٠٢.

ستفيد ٢٣. (٥) األحسائي نسخة ا
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ١٢١/٧. (٦) جواد علي: ا

(٧) انظر: احلياة االقتصادية.
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والغـبراء إال مثـال فيه التـنافس على هـذه الرياضـة وال تزال منـطقة اخلـليج حتى يـومنا هذا
تمـارس رياضـة اخليـول واجلـمال وتـقيم لـها االحـتـفاالت واشـتهـر العـبـديون بـتربـية اخلـيول

واجلمال خصوصاً النجائب القطرية منها يقول جرير(٥):
لـــــــدي قــــــــطـــــــريـــــــات إذا مـــــــا تـــــــغـــــــولت

بـــنـــا الــبـــيـــد غـــاولن احلـــزوم الــفـــيـــافـــيــا

٣ - الـصـيــد: شـأن سـائـر الـقـبــائل عـرف الـعـبـديــون صـيـد الـبـر فــاصـطـادوا الـظـبـاء
والـغزالن ولـكـنهم كـذلك مهـروا في صـيد الـبحـر وكـان (الكـنعـد) مأكـوالً طـرياً من الـسمك(٦)

عندهم واحترفوا الغياصة وصيد اللؤلؤ(٧).

تبعة لدى الفرس راسيم والعادات ا ٤ - التمثيل: ال نشك في أن عبدالقيس تـأثرت با
ـمثل نـاذرة فأخـذوا منـها وشـاركوا فـيـها فـفي ميـادين الفن واحلـفالت قام ا وفي بالط ا
ـنـذر واإلشراف عـلى برامج الـتـرفيه والـتـسلـية في ـنادمـة النـعـمان بن ا سـعد الـقـرقرة(١) 
حفالت الـسمـر وكان القـرقرة من أهل هـجر ويـقول عـنه الزركلي:(٢) إنه كان يـقول الـشعر
ويضحك النعمان وقيل له «ما رأيناك إال وأنت تزيد شحماً وتقطر دماً» فقال: «ألني آخذ وال
أعـطي وأخـطئ وال آالم فـأنــا طـول الـدهـر مـسـرور ضـاحك» وقـيل(٣) أوتي الـنـعـمـان بـحـمـار
وحشي فـدعا بـسعـد القـرقرة وقال «احـملـوه على الـيحـموم» وأعـطوه مـطرداً وخـلوا عن هذا
احلـمـار حـتى يـطـلـبه فـقـال سـعـد: «إني إذا أصـرع عن هـذا الـفـرس فـمـالـي ولـهـذا» وأصر
النـعمـان على أن يعـمل بسـعد كمـا أمر ورجاه سـعد لكن ذلـك لم يكن وركض الفـرس وتعلق

سعد بعرفه فضحك النعمان ثم أدرك سعد فأنزل عنه ومن شعره:

(١) ابن منظور: اللسان ٨٩/٥ الثعالبي: ثمار القلوب ٨٤.
(٢) الزركلي: األعالم ١٣٦/٣ .

غني ٢٨٦. قال ١٧٧ السيوطي: شرح شواهد ا (٣) البكري: فصل ا
ثقب العبدي ص ٢٠٠. (٤) ديوان ا

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٣١٧/٧ . (٥) جواد علي: ا
(٦) البكري: معجم ما استعجم ١٣٦٧ .
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نـــــــحن بـــــــغــــــرس الـــــــودي أعــــــلـــــــمــــــنــــــا

مـــــنــــــا بـــــركـض اجلــــــيـــــاد فـي الـــــســــــلف

يــــــا لـــــــهف نـــــــفــــــسي وكـــــــيف أطـــــــعــــــنه

مــــســــتــــمــــســــكــــاً والــــيــــدان في الــــعــــرف

لوك (٤) علـى قصـور ا وإلى جانب ذلك عـرف العـبديون احلـرس من الشـرطة والـبواب
ـفازة كمـا استـخـدموا احلـرس في جتارة الـقوافل(٥) ومن األدالء الذين اشـتهـروا بـاجتـياز ا

دعيميص الرمل العبدي(٦).

٥ - الـتـعــاويـذ والـتـمـائم: عـرف مـجـتــمع عـبـدالـقـيس الـتـمــائم واسـتـعـان بـالـتـعـاويـذ
ـريض كـمــا عـلــقت األدوات الـنــحـاسـيــة عـلى صــدره وذهـبـوا في واألجنــاس في شـفــاء ا
وت لكن اعتقادهم إلى أن تعـليق األقذار النجسة تقي من العـ واألرواح اخلبيثة وتبعد ا
مـزق العبدي أدرك أن تـلك التمـائم ال تفيـد كما ال يـنفع كذلك الـكاهن والطـبيب إذا حضر ا

وت(١). ا

وكـانـوا يعـلـقـون احلـلي واجلالجل عـلى الـلـديغ زاعـمـ أنه يـفيق(٢) ويـصـحـو حـتى ال
يصيبه األذى(٣):

فـــــبـت أضم الـــــركــــــبـــــتـــــ إلـى احلـــــشـــــا

(١) البحتري: احلماسة ٩٧ وانظر: ديوان عبدالقيس.
(٢) احلوفي: احلياة العربية في الشعر اجلاهلي ٤٩٨ ٥٠٧.

ثقب ٢٣٨. (٣) ديوان ا
صدر ٢٤٩. (٤) نفس ا

(٥) النويري: نهاية األرب في فنون العرب ١١٧/٣.
ثقب ٣٢ تعزف جناته: اجلن منفهق: واسع البرجد: الثوب. (٦) ديوان ا
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كــــــأني راقـي حــــــيــــــة أو ســــــلــــــيــــــمــــــهـــــا

وزعــمـوا أن اإلنــسـان إذا قــتل ولم يــطـالـب بـثــأره أحـد خــرج من رأسه طــائـر يــسـمى
الهامة وصاح على قبره: «اسقوني» إلى أن يؤخذ بثأره(٤).

وعرفوا عزيف اجلن(٥) وهو صوت الرمال عندما حتملها الرياح وتعصف بها(٦):
فــي الحـبٍ تـــــــــــــــعــــــــــــــزِفُ جـــــــــــــــنّــــــــــــــاتـه

مُــــــنْــــــفِــــــهـق الــــــقــــــفــــــرة كــــــالــــــبُــــــرْجُــــــدِ

وكان من أكبر كهانهم عمرو بن اجلعيد وكذلك الرباب بن البراء.

٦ - اجملالس: عرف العبديون نظام اجملالس وناقشوا فيها مواقفهم وبحثوا أمورهم
وكـانـت مـجـالـســهم عـلى جــانب كـبـيــر من االتـزان والـتــعـقل والـهــدوء فـهي لـيــست صـاخـبـة

ار فيقول(١): ثقب عن مجلس خالد بن أ األصوات وال سفيهة الرجال ويحدثنا ا
مــــــتــــــرع اجلـــــــفــــــنــــــة ربــــــعـي الــــــنــــــدى

حــــــــسـن مــــــــجـــــــــلــــــــسـه غــــــــيــــــــر لـــــــــطم

وفي مجـلس يزيد بن اخلذاق يتـجمع العبديون وهم يـتحفزون للقـتال ويقررون الهجوم
ناذرة(٢): على ا

فـــإن تــــبـــعـــثـــوا عَـــيْــــنـــاً تـــمـــنـى لـــقـــاءنـــا
جتـــد حـــول أبــــيـــاتي اجلـــمــــيع جـــلـــوســـا

ـوت عنـدما يـهجم مـزق عن مجـلسه فـيرى أن أبـنـاء قبـيلـة نكـره ال يردون ا ويـتحـدث ا

ثقب العبدي ٢٢٣. (١) ديوان ا
فضليات ٢٩٨. (٢) ا

(٣) البحتري: احلماسة ٩٧.
قتال من االشراف في اجلاهلة (نوادر احملفوظات) ١١٧/٦ . (٤) ابن حبيب: أسماء ا
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على اإلنسان(٣):
ولــــو كـــــنت فـي بــــيت تـــــســــد خـــــصــــاصه

حـــــوالـي مـن أبـــــنــــــاء نــــــكـــــرة مــــــجــــــلس

ـيـسـر الـذي كـان عـادة مـفــضـلـة عـنـد أغـنـيـائـهم فـيـطـعـمـون ـا تـداولـوا في أمـر ا ور
احملـتـاجـ مـا ربـحـوه خـاصـة في أيـام الـشـدة واجلـدب وأشـهـر من مـارس هـذه الـعـادة من

رجاالت عبدالقيس هدّاج بن مالك وفيه يقول الشاعر العبدي بعد مقتله(٤):
لـــعــمــري لــقـــد أردت ســيــوف ابـن ضــجــغم

غـــداة الـــتـــقـــوا مـــنـــا خـــطـــيـــبـــاً ويـــاســرا

ويقول زهير بن جناب:(٥)
فــــجّــــعت عــــبــــدالــــقــــيـس أمس بــــجــــدهــــا

وســــــــقــــــــيـت هـــــــدّاجــــــــاً بــــــــكـــــــأس األول

وكانت العادة عندهم إذا زاروا ملكاً أو وفدوا على عظيم لبسوا أحسن ما عندهم من
ثيـاب وجتمـلوا بـأبـهى زينـة وحتدثـوا بأحـسن األحاديـث وقد فـعل مثل هـذا األشج العـبدي
ـدينة وأخرج ح وفـد على الرسـول عليه السالم(١) فـقد تخلف في الـركاب عنـدما وصلوا ا
ـشي حـتى أخذ بـيـد الـرسـول عـليه الـسالم وقـبـلـهـا وكان ثـوب أبـيـضـ لـبسـهـمـا وأقـبل 
األشج رجالً تقتحمه الع فصعد فيه الـرسول بصره ثم قال له «إن فيك خلت يحبهما الله
ورسولـه احللم واألنـاة» فقـال األشج: «يا رسـول الـله أتخـلق بهـما أو جـبـلني الـله علـيهـما»
قال «بل جبلك الله عليهما» وفي مسند اإلمام أحمد رضي الله عنه أن الرسول عليه السالم

قال «اللهم اغفر لعبدالقيس»(٢).

(١) ابن سعد: الطبقات ٥٥٨/٥ .
ستفيد ٦٣/١ ومسند اإلمام أحمد ٢٠٥/٤ . (٢) األنصاري: حتفة ا

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٢٩/٥ ٣٤. (٣) جواد علي: ا
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٤ - احلياة االقتصادية

١ - الزراعة:

ياه العـذبة جتول في البحـرين فوجدها أرضًا ـة «إن االله أنكى إله ا تـقول أسطورة قد
رض وال يـشيـخ وال يتـألم فبـارك أنكى أرض مقـدسة طـاهـرة ال ينـعب فيـهـا غراب ال أحـد 
ون تصبح ميناء العالم كله(١)». اء العذب ومنحها كل فواكه األرض وصاح دع د البحرين با

ـيـاه منـذ الـعصـور الـسحـيـقة في ـة تـقرر لـنـا وفرة ا هـذه األسطـورة الـسومـريـة الـقد
البحرين وتؤكد صالحية أرضها للـزراعة وكثرة الفواكه فيها ويشير ياقوت احلموي(٢) إلى
أن البـحـرين بالد واسعـة فـيهـا عـيون ومـيـاه غزيـرة وذكـر أبوالـفداء(٣) أن بـهـا كرومـاً كثـيرة
ونخيالً ومزارع وعيوناً جميلة واخلضري(٤) في بحثه عن اخلليج العربي يذكر أن البحرين
اشتـهرت بـإنتاجـها الوفـير من الـتمر ويـعدد الـقزويني(٥) احملـاصيل الـتي تزرع فيـها ومـنها

. وز والرمان والت احلبوب وا

ومن كل هــذا نـرى أن الـبـحــرين اشـتـهــرت بـالـزراعـة فــأرضـهـا خـصــبـة وهي واسـعـة
دن والقرى العامرة بالسكان(٦). ياه وتسقيها العيون ولذا كانت تزخر با شاسعة تغمرها ا

ـيدان فـتـزرع النـخـيل وتـعتـني به وتـقوم وكـان طبـيـعيـاً أن تـعمل عـبـدالـقيس في هـذا ا
ـنــذر بن سـاوى حـاكم ـواد الـغــذائـيـة وهــذا واضح في أخـبــارهم وأشـعـارهـم فـا بـزراعــة ا

.(٧) عبدالقيس في البحرين غرس في أرض هجر نخالً كثيراً

ون: هي الـتسـمية (١) اخلـليـفة واحلمـر: البـحرين عـبر الـتاريخ ٦٦ والـعدد اخلـاص عن البـحريـن ١٩٧٠ ود
ة للبحرين. القد

(٢) ياقوت: معجم البلدان ٣٤٦/١.
(٣) أبو الفداء: تقو البلدان ٩٩.

(٤) اخلضري: البحرين حبة اللؤلؤ في عقد الوطن العربي ٢ - ١٠.
(٥) القزويني: آثار البالد ٢٨٠ .

(٦) انظر : منازل عبدالقيس.
(٧) العبيدي: البحرين من إمارات اخلليج العربي ٣٣٢.



-   ٥٤  -

ديـنة بعد مبـايعة الرسول علـيه السالم أكثر من غرس وعـندما عاد وفد الـعبدي من ا
النـخيل(١) وصـحار الـعـبدي(٢) اخلـطـيب قال فـي النـخيـل «إنا لـنعـلم أن الـريح لـتلـقحه وإن
القـمر لـيصـبغه وإن احلـر ليـنـضجه» وهـذا كالم رجل خبـير بـشؤون الـنخل وزراعـته وكان

بنو عامر من عبدالقيس يسمون «عامر النخل»(٣) لعنايتهم به ورعايتهم له.

وهذا شاعر يقول(٤):
ولـــــسـت بــــســـــعـــــدي عـــــلى فـــــيـه حـــــبــــرة

ولــــست بـــــعــــبــــدي حــــقــــيــــبــــته الــــتــــمــــر

ويورد البالذري(٥) كـتاب أهل هـجر إلى الـعالء احلضـري «بـسم الله الـرحمن الـرحيم
هـذا مـا صـالح علـيه الـعالء بن احلـضرمـي أهل البـحـرين صـاحلهم عـلى أن يـكـفونـا الـعمل
» وفي كتاب الئكـة واالنـاس أجمعـ ويـقاسـمونا الـتمر فـمن لم يف بذلك فـعليـه لعنـة الله وا
آخـر «أما بعد فإنـكم أقمتم الصالة وآتـيتم الزكاة ونصـحتم لله ورسوله وآتيـتم عشر النخل

ونصف عشر احلب».

نـاطق في الـبحـرين تـشتـهـر بنـخـيلـها بل وكانت مـنـطقـة األحـساء - هـجر - وسـائـر ا
ـصـدر الكـبيـر لتـمـوين اجلزيـرة العـربـية بـالتـمر(٦) أمـا القـطيف(٧) عـاصمـة البـحرين كانت ا

اً فاسمها مشتق من قطف النخيل والعنب لتوفرهما فيها. قد

وبعد أفال تكفي هذه األدلة واإلشارات إلى أن عبدالقيس عرفت الزراعة واهتمت بها.

ـستـفيد ٦٣/١ وقـد أشار الرسـول علـيه السالم إلى أن البـرني خيـر التمـر وأنفعه في (١) األحسـائي: حتفة ا
بالد عبدالقيس.

(٢) اجلاحظ: البيان والتبي ٩٦/١ .
(٣) ابن دريد: االشتقاق ٣٢٤ .

(٤) ابن دريد: جمهرة اللغة ٢١٩/١ .
(٥) البالذري: فتوح البلدان ١٠٢ .

(٦) ابن سعد: الطبقات ٤١١/٥ واإلصابة ١٧١/٢ .
(٧) ابن بليهد: صحيح األخبار ١١٢/٣ وتقو البلدان ٩٩.
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والعـرب تهتم بـالنخـيل وزراعته ألنه مادة الـغذاء الرئـيسيـة لديهم وجـزيرة العـرب بيئة
اء ولـذا أصبـحت النـخلـة رمزًا خصـبة لـزراعتـه ذلك ألنه يقـاوم العـطش ويكـتفي بـقلـيل من ا
ـنـاطق تـشـتمل عـلى مـزارع واسـعة لـلـنـخيل شـامـخـاً من رموز الـصـحراء(١) وكـانت بعض ا
ـثل في كـثـرة نـخـيـلـها ويـنـابـيع مـائـهـا وجـمـال هوائـهـا كـخـيـبـر وهـجر واصبـحت مـضـرب ا

دينة واألحساء وكانوا يقولون كحامل التمر إلى هجر(٢). والبحرين والطائف وا

ويـحمـلهم منـظر الـنخـلة وقد تـدلت عذوقـها عـلى عقـد مقارنـة جمـيلـة بينـها وبـ ظعون
األحبة(٣) ولشجرة الـنخيل قدسـية بالـغة فهي من أقدم األشـجار في العالم ويـقال إن سكان
البحـرين األوائل وهم الفينيقيون قـد اهتموا بها وأن معنى فـينيقيس هو نخلة(٤) وعندما جاء
اإلسالم أبقى للـنخـلة مكـانتهـا وأهميـتها(٥) وتـزرع اآلن في منـطقة الـبحـرين أكثر من مـليون
ـصادر احلـديثة شـجرة نـخيل بـأصنـافهـا العـديدة وأنـواعهـا الكـثيـرة وتعـرف البحـرين في ا
اً قـال عمر بن اخلطاب رضي الله ـليون نخلة(٦) وأما هجـر فتشتهر بـتمرها وقد بجزيرة ا
عنه «عجبت لتاجر هجر وراكب البحر» مشيرًا إلى األخطار التي يتعرض لها كل منهما(٧).

ا استـخدمت جذوعـها في عمل ولم تكن الـنخلـة مصدر غـذاء لدى الـعرب فحـسب وإ
نازل واحلوانيت(٨)  ومن أليـافها استخـدمت احلبال ومن سعـفها احلصر سقف البيـوت وا
كما استخدمت أخـشابها في صناعة السفن(٩) اما نواها فـكان يستخدم عـلفاً للخيل واألبل

ثقب العبدي(١٠): اشية ولهذا يقول ا وا

(١) القيسي: الطبيعة في الشعر اجلاهلي ٧٠ .
يداني: مجمع األمثال ١٢٩/٢ . (٢) ا

(٣) القيسي: الطبيعة في الشعر اجلاهلي ٧١ .
سلم: ساحل الذهب األسود ٦٦. (٤) ا

. (٥) القرآن الكر
(٦) موسوعة اخلليج العربي ٢٥.

(٧) الزبيدي: تاج العروس ٦١٤/٣ .
(٨) القيسي: الطبيعة في الشعر اجلاهلي ٧١ .

فصل في تاريخ العرب قبل االسالم ١٥/٧ . (٩) جواد علي: ا
ثقب ١٧١ . (١٠) ديوان ا
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كـــــســـــاهـــــا تـــــامـــــكــــــا قَـــــرِدًا عـــــلـــــيـــــهـــــا

ســــــــوادي الــــــــرضـــــــيـحِ مـع الـــــــلــــــــجـــــــ

ولـيـست الـنـخـلـة هي الـشـجــرة الـوحـيـدة الـتي كـانت تـلـقـى اهـتـمـامـاً في الـبـحـرين بل
اشـتهرت تلك الـبالد بزراعة شتى أنـواع اخلضار والفـواكه واحلبوب وكانت الـزراعة عندهم
تـشـمل احلـنـطـة والـشـعـيـر والـعـنب والـزيـتـون(١) فـاألحـسـاء شـهـيـرة بـجـودة تـربـتـهـا وكـثرة

:(٢) مزروعاتها ولهذا يشير أحد الشعراء العبدي قائالً
أال حـــــبــــذا األحـــــســـــا وطـــــيب تـــــرابـــــهــــا

وركـــــــالــــــهـــــــا غـــــــاد عـــــــلــــــيـــــــنـــــــا ورائح

وهذا الشاعر جرير في هجائه لعبدالقيس يقول(٣):
كـم عــــــمـــــــة لك يـــــــا خــــــلــــــيـــــــد وخــــــالــــــة

خـــــــضـــــــر نـــــــواجـــــــذهـــــــا مـن الـــــــكــــــراث

فـالكـراث والقـيـصوم واجلـثـجاث نـباتـات سـهلـيـة في أرض عبـدالقـيس وجـرير هـنـا يعـير
خليد عين «الشاعر العبدي» بأن قومه العبدي أهل زراعة وكانت العرب تذم أهل الزراعة.

وكانت منطقة القطيف وتاروت تنتح أنواعاً جيدة من العنب وتزرع فيها الكروم(٤) أما
هـجر فـكان يـزرع فيـها الـقطن(٥) وقيل: إنه اسـتعـمل في نسـيج الثـوب الهـجري وزرع فـيها

النخيل وفي نخلها قال الشاعر(٦):

مالك ٢١٧ . سالك وا (١) البكري: ا
رصفي: رغبة اآلمل ٩١/١ . (٢) ا

(٣) ابن سالم: طبقات فحول الشعراء ٢٨٥ .
(٤) ابو الفداء: تقو البلدان ٨٣.

(٥) القزويني: آثار البالد ٢٨٠ .
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(١) ابن سعد: الطبقات ٤١١/٥ .
(٢) القزويني: آثار البالد ٢٨٠ .

صدر السابق. (٣) نفس ا
(٤) البكري: معجم ما استعجم ٧٧٠ .

(٥) ابو الفداء: تقو البلدان ٨٣ .
صدر السابق. (٦) نفس ا

(٧) الزبيدي: تاج العروس ١٩/٨ .
(٨) األصمعيات ١٩٩ .

فصل في تاريخ العرب ٨٤/٧ . (٩) جواد علي: ا
فصل في تاريخ العرب ١١٤/٧ والشعر والشعراء ١٧٦/١ . (١٠) جواد علي: ا

ثقب ١١٠ . (١١) ديوان ا

حــــــــــــبـــــــــــــسـن بــــــــــــ رمـــــــــــــلــــــــــــة وقـف
ــــــــــلــــــــــتـف وبــــــــــ نــــــــــخـل هــــــــــجــــــــــر ا

مول الرئيسي للجزيرة بالتمر(١). وكانت هجر ا
نـاطق الزراعية قطر(٣) وكاظمه(٤) وز والرمان والـت فينمو في أوال(٢) واشهر ا أما ا

وهجر(٥) والقطيف(٦).

وعرفت أرض عبدالـقيس شجر السدر والنبـع واستخدمته في صنع القسى(٧) وكان
الـنبع دلـيل قـوة والـسـدر عالمـة ضعـف فالـنـبع شـجـر الـقمم واجلـبـال عـوده أصـفر وإذا

فضل(٨): تقادم عهده يصبح أحمر اللوم ويقول ا
وجـــــدنـــــا الـــــســـــدر خـــــواراً ضـــــعـــــيـــــفــــاً

وكــــــــان الـــــــــنــــــــبع مـــــــــنــــــــبــــــــتـه وثــــــــيق

وعـرفت منـطـقة عـبـدالقـيس األراك والـغرف والـرمث واألثل والـطرفـاء من الـنبـاتات
الصحراوية(٩).

زروعات واألشجار واشتهرت بالد عبـدالقيس بتربية النحل الذي كـان يتغذى على تلك ا
سـيب الـبكري(١٠) الذي عـاش عـلى أرض البـحرين أشـار إلى الـنحل كـما وردت والـبسـات فـا
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إشارات خفيفة لذلك في شعر العبدي من ناحية اليعاسيب(١١).

ولـقـد اشـتـرك مع عـبـدالـقـيس في حـقل الـزراعـة جـيـرانـهـا فـاحلـيـرة عـرفت الـزراعة(١)
ـزارع الـنـخـيل والـبـسـاتـ وتـصـدر اخلـمـور إلى اجلـزيـرة أما واعـتـنت بـهـا وكـانت مألى 
الـيـمـامـة فكـانـت بلـداً زراعـيـاً اشـتـركت مع هـجـر في تـمـوين اجلـزيـره بـالـتـمـور واحلـبوب(٢)
ديـنـة وثـقـيف في الـطائف وعـمـلت مـدن أخـرى في ميـدان الـزراعـة فـاألوس واخلـزرج في ا
ـا يقال أن الـعرب كانوا يـهملون وطي في جبل سـلمى وهذيل في منـاطقها(٣) ولـذا فال قيمة 

ستقرون البد وأن يتعاطوا الزراعة. جانب الزراعة وال يعتنون بها(٤) فاحلضر ا

أمـا الـشـعراء الـذين أشـاروا إلى الـزراعة عـلى أرض الـبـحرين فـي منـطـقة عـبـدالـقيس
فـمــنـهم امــرؤ الـقـيـس وفي أخـبـاره أنـه رحل إلى احلـيــرة مـارًا بـالــبـحـريـن فـوصف نـخــلـهـا
وبساتـينها التي كانت لبني الـربداء من آل يا من ويبدو أن ابن يامن هذا كـان إقطاعيًا كبيراً

لك السفن واألراض الواسعة لزراعة النخيل(٥).
ســــــــــوامـق جـــــــــبــــــــــار أثــــــــــيـث فــــــــــروعه

وعـــالــــ قـــنــــوانـــاً مـن الـــبــــســـرا حــــمـــرا

وأشار األعشى إلى نخيل ابن يامن فقال(٦):
فـــلـــمـــا اســـتـــقــلّـت قـــلتُ : نـــخلَ ابن يـــامن

فصل في تاريخ العرب ٨٥/٧ . (١) جواد علي: ا
صدر السابق. (٢) نفس ا
صدر السابق. (٣) نفس ا

(٤) عطوان: مقدمة القصيدة اجلاهلية ٤١ - ٥٢.
اء ابن يامن: بـحار مشـهور من عدولي كـرعات: النـخيل الذي غـرس في ا (٥) ديوان امر الـقيس: ص ٩١ ا
شقـر: من منـازل عبـدالقـيس سوامق: مـرتفـعات أثيث: بالـبحـرين وهو تـاجر وصـاحب مزارع الـصفـا وا

ملتف القنوان: قطوف النخل البسر: التمر أقر: ثبت ونضج.
(٦) ديوان األعشى: ص ١٠.
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أهُـنَّ أم الــالتـي تُــــــــــــــــربـتُ يـــــــــــــــتـــــــــــــــرب

واشتهرت ع محلم ومنطقتها بالنخيل فقال بشر بن خازم(١):
ـــــــا اســـــــتــــــقـــــــلــــــوا كــــــأن حـــــــدوجَـــــــهم 

نـــــــخــــــيـل مُـــــــحَــــــلّـم فـــــــيــــــهـــــــا يـــــــنُــــــوع

ـزارع واألرض اخلـصـبة في مـعـرض حديـثه لـلـنعـمـان ملك ـتـلمس الـضـبعي ا وذكـر ا
زروعات(٢) : احليرة الذي هدد بحرق ا

هــــــلم إلـــــيـــــهــــــا قـــــد أثـــــيـــــرت زروعـــــهـــــا
ــــنـــجــــنـــون تــــكـــدس وعــــادت عـــلــــيـــهــــا ا

وكانت قبيلة إياد في أرض البحرين وبعد رحيلها إلى العراق مشهورة بالزراعة.

ومن األخبـار واألشعار نـدرك أن العرب اهتـموا بالـزراعة ولم يأنـفوا منـها لكن الـطبقة
الـتي كـانت تـعـمل في احلـقل الـزراعي هي غـيـر احملـاربـ ومن هـنـا جـاء احـتـقـار الـفـرسان

زارع ليس رجالً للحرب. للزراعة فا

وال أحـب أن أغادر مـيدان الـزراعـة دون أن أعرج عـلى أبـيات ثـعـلبـة بن عـمرو(٣) الذي
رسم لـنـا لـوحـة بـديعـة األلـوان واألشـكـال ألرض واحف الـزراعيـة في الـبـحـرين فـقد وصف
األمطار وما حتدثه الـعهود في األرض الزراعية إذ تترك فـيها رسومًا وزخارف من اخلطوط

ا خطتها يد رسام ماهر(٤): واأللوان وبعد الشتاء تلبس احللة اخلضراء وكأ
ـــا فــــمـــا أحــــدثت فــــيـــهــــا الـــعــــهـــود كــــأ

تـــلــــعب بــــالــــســـمــــان فــــيـــهــــا الــــزخـــارف

(١) ديوان بشر بن أبي خازم األسدي ص ١٣٠.
تلمس الضبعي: ص ١٢٣. (٢) ديوان ا

فضليات ٢٨١. (٣) ا
(٤) انظر : ديوان عبدالقيس.
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أكـب عـــــــــلــــــــــيـــــــــهـــــــــا كـــــــــاتـب بــــــــــدواته
يـــــــــقــــــــــيـم يـــــــــديـه تـــــــــارة ويـــــــــخــــــــــالف

٢ الصناعة:

قامت في البحرين - أرض عبدالقيس - صناعات عديدة وأشهرها.

ـعـدات احلربـيـة الـضـرورية هـجـومـية ١ - األسـلـحـة: صنـعت عـبـدالـقيـس األسلـحـة وا
ودفاعية كالرماح والدروع وصدرتها إلى أنحاء اجلزيرة العربية(١).

وكانت إحدى مدن خط عبدالقيس(٢) هي التي تقوم بصنع الرماح ولذا دعيت باخلطية
دينة. نسبة إلى تلك ا

قصود بـاخلطيـة أو اخلط فاألصمـعي يقول:(٣) «اخلطيـة جزيرة في وقـد اختلف فـي ا
الـبحرين تـرفأ إليهـا السفن من الهـند» والفيـروز أبادي يذكر(٤) أن اخلطـية مرفأ بـالبحرين
تباع فيه الـرماح ويرى ابن سيده(٥) أن اخلطيـة مرفأة السفن بالـبحرين وقيل: هي قرية في
الـبحرين كـانت السـفن ترفـأ إليهـا في القـد .. ويقول صـاحب لسـان العرب(٦) اخلط أرض
تنـسب إليها الرمـاح اخلطية. قيل وهو خط عـمان وقال أبومنصـور وذلك السيف كله يسمى
اخلط ومن قراه القـطيف والعـقير وقطـر وقال اجلوهـري: إن اخلط موضع بالـيمامه وهو خط
هجـر تنسـب إليه الرمـاح اخلطيـة ألنهـا حتمل من بالد الـهند تـقوم فيه(٧) وقال شارح ديوان

(١) ابن دريد: جمهرة اللغة ٦٧/١.
(٢) انظر منازل عبدالقيس.

(٣) ديوان عامر بن الطفيل ١٣٧.
صدر السابق. (٤) نفس ا

(٥) ابن منظور: لسان العرب ٢٩٠/٧.
صدر السابق. (٦) نفس ا
صدر السابق. (٧) نفس ا

(٨) ديوان حسان بن ثابت ١٣١.
(٩) اخلضري: موسوعة اخلليج العربي ص ٧.
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ـنـسـوب إلـى اخلط ويـقـول صـاحب مـوسـوعـة اخلـلـيج حـسـان(٨) بن ثـابت: اخلـطي الـرمح ا
العربي(٩) : اشتهرت اخلطية بصناعة الرماح وتفوقت فيها على القطيف وقطر.

وأياً كان اخلالف ب هذه األقوال فالذي نطمئن إليه:

: أن مكاناً في خط عبدالقيس - ولعله اخلطية(١) هو الذي كان يبيع الرماح. أوالً

ـكان مـرفأ شهـير ترفـأ إليه الـسفن وهي حتمل الـقنا(٢) لتـثقـيف الرماح ثانـياً: وهذا ا
وتصنيعها.

: ســكـان هــذا اخلط من الـعــبـديــ هم الـذين كــانـوا يــقـومــون بـتــثـقـيـف الـرمـاح ثـالــثـاً
وصناعتها ثم بيعها.

ويؤيد ما نذهب إليه أن األعشى أشار صراحة إلى الرماح العبدية عندما قال(٣):
ونـــــحـن رددنـــــا الـــــفــــــارســـــيـــــ عـــــنـــــوة

ونــــحـن كـــــســـــرنـــــا فـــــيـــــهم رمـح عـــــبــــدل

ـا يـقـال من أن سـفـينـة وقـعت إلى اخلط فـيـهـا رمـاح وأرفـئت بـها فـي بعض وال قـيمـة 
السن فقيل لتلك الرماح - اخلطية - ثم عم كل رمح هذا النسب إلى اليوم(٤). وال يعقل أن
يتحدث الشعر اجلاهلي عن الرماح اخلطية حديثاً طويالً جملرد سفينة وقعت إلى اخلط ذات

مرة وفيها رماح(٥).

كان الـذي كان مرفأ (١) في قطـر حاليـاً مدينـة تسمى اخلـطية قـريبه من جزيـرة البحـرين فيبـدو أنها نـفس ا
للسفن ومصنعاً للرماح في اجلاهلية.

فضليات ٦٩١. (٢) ا
(٣) ديوان األعشى ص ٣٥٥.

(٤) ديوان عامر بن الطفيل ١٣٧.
(٥) انظر: صفحة ٥٣.

(٦) صالح العلي: التنظيمات االجتماعية في البصرة ٢٧١.
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ومـا دامت األخـبار تـؤكـد أن السـفن حتمل الـقـنا وتـرفأ إلـى اخلط أو اخلطـية في بالد
عـبــدالـقــيس وأنـهم كــانـوا يـســتـوردون احلـديــد من بالد فـارس(٦) فـال نـسـتــغـرب قــيـام هـذه

واد اخلام احلديد والقنا لصناعتها متوفرة عندهم. الصناعة خاصة وأن ا

وإذن فال مــنــاص من أن نــقــول بــصــنع الــرمــاح في أرض عــبــدالــقـيـس في الــعــصـر
اجلاهلي.

يـزة لهذه الـرماح أنـها من النـوع األسمـر وورد ذكرها كـثيـراً في شعر وأكـبر صفـة 
اجلاهلي فعامر بن الطفيل يقول فيها(١):

وأســـــــــمــــــــر خــــــــظي وأبـــــــــيض بــــــــاتــــــــر
ـــــــثـــــــوب وزعـف دالص كـــــــالـــــــغـــــــديـــــــر ا

ويحدث الشعر بأن الرمح اخلطى طويل فحا الطائي يصف طول الرمح األسمر بأنه
يربو على عشرة أذرع(٢):

وأســـــــمـــــــر خـــــــطــــــيـــــــاً كـــــــأن كـــــــعـــــــوبه
نـوى الـقــسب قـد أزكى ذراعــا عـلى الــعـشـر

والرماح اخلطية أيضاً حادة السنان متوقدة الظباة فاألعشى يقول فيها(٣):
تـــــــــخــــــــال ذوابـل اخلـــــــــطـى فـي حــــــــافـــــــــاتـــــــــهــــــــا أجـــــــــمــــــــا

ويصفها عمرو بن كلثوم(٤) بأنها لينة سهلة النفاذ سريعة االختراق:
بـــــــســــــــمـــــــر مـن قـــــــنــــــــا اخلـــــــطـي لـــــــدن

(١) ديوان عامر بن الطفيل ١٥٢.
(٢) شيخو: شعراء النصرانية ٢٠٤.

(٣) ديوان األعشى ٤٣.
علقات للزوزني ١٢٤. (٤) شرح ا

(٥) األخفش: كتاب االختيارين ٦٦٨.
(٦) الرمح قسمان: العالية - مقدمة الرمح من جهة السنان والسافلة - أول الرمح من جهة الزج.
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ذوابل أو بـــــــــيـض يــــــــعــــــــتـــــــــلــــــــيــــــــنــــــــا

وهذه صـورة رائعة لـلرماح الـعبدية(٥) في اخلط فـاسنتهـا بيضـاء واعاليهـا قوية حادة
وأسافلها شديدة صلبة:(٦)

رمــــــاح مـن اخلــــــطـي زرق نـــــــصــــــالـــــــهــــــا
حــــــداد أعــــــالـــــــيــــــهــــــا شـــــــداد األســــــافل

وذكر الـعبـديـون رماحـهم بأنـها عـاليـة وطويـلة وحـادة السـنان وأكـثروا من ذكـرها في
أشعارهم فشاعرهم يقول(١):

وســـــــــمــــــــر مـن اخلـــــــــطـي ذات أســـــــــنــــــــة
وبـــــيـض كـــــأمــــــثـــــال الــــــبـــــروق بــــــواتـــــر

وفي حكيم عبدالقيس رئاب الشني يقول الشاعر(٢):
رئــــــــاب وإنى لــــــــلــــــــبـــــــريــــــــة كـــــــلــــــــهـــــــا

ــــثل رئــــاب حــــ يــــخـــطــــر بــــالــــســــمـــر

ومالك بن عروة يقول(٣):
فـال تـــــســـــتـــــريـــــثـــــونـــــا فـــــإنـــــا كـــــأنـــــنــــا

وســـمـــر الــــعـــوالي فـــيــــكم الـــيـــوم أو غـــدا

وحتـدث ثــعـلـبـة بن عــمـرو حـديـثـاً طــويالً عن األسـلـحـة الــعـبـديـة سـنــذكـرهـا في شـعـر
احلرب(٤).

(١) ابن الشجري: احلماسة الشجرية ٦/١.
(٢) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٢٠٥/٣.

(٣) البحتري: احلماسة ٣٠.
(٤) انظر : شعر احلرب.

(٥) ابن رشيق: العمدة ٢٣٣/٢  بلوغ األرب ٦٤/٢.
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أما أنواع الرماح فهي: ١ - اخلطية ٢ - الردينية ٣- السمهرية ٤ - اخلرصانية.

فـاخلـطـيـة هي الـرماح الـتي حتـدثـنـا عـنـهـا وذكرنـا أنـهـا سـمـراء مـلسـاء لـيـنـة صـلـبة
الطعن حادة السنان طويلة متقنة الصنع(٥).

والرديـنية نـسبة إلى امرأة(١) كـانت تقوم الـرماح باخلط في الـبحرين وذكـرت اخلنساء
الرماح الردينية وهي ترثى أخاها صخرًا فقالت(٢):

ولم يــــعــــد في خــــيـل مــــجــــنــــبــــة الــــقــــنـــا

لــــيــــروي أطــــراف الــــرديــــنــــيــــة الــــســــمـــر

والسـمهريـة نسبـة إلى سمهر(٣) وهـو زوج ردينة اما اخلـرصانيـة فنسـبة إلى خرصان
وهي قرية بالبحرين تباع فيها الرماح(٤).

وهذه الرماح كلها من صنع العبدي لعدة أسباب أهمها:

أن الـرمـاح الرديـنـية سـمـراء  وأن رديـنة امـرأة من اخلط فـهي من سـكـان عبـدالـقيس
وزوجها سـمهر وكان االثنـان يثقفـان الرماح ويبـيعانهـا واخلرصان بلـد في البحرين وهذه

األنواع تختلف عن غيرها من الرماح الهندية لقول الشاعر(٥):
بــــأيـــــديـــــهم ســـــمـــــر شـــــداد مــــتـــــونـــــهــــا

مـن اخلـط أو هـــــنــــــديــــــة أحــــــدثت صــــــقال

(١) النويري: بلوغ األرب ٦٤/٢.
(٢) البحتري: احلماسة ٢٧١.

(٣) السهيلي: الروض األنف ٢١٢/٢ وفي العمدة ٢٣١/٢.
(٤) كحالة: جغرافية شبه جزيرة العرب ٢٦١ .

(٥) البكري: معجم ما استعجم ٥٠٣/٢ .
فضليات: ٤٢٦ وتاريخ جواد علي ٤٢٦/٥ . (٦) ا

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ١٤٧/٧ ٢٥٧ . (٧) جواد علي: ا
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فـالـرمـاح اخلـطـية في قـراءة لـهـذا الـبـيت غيـر الـرمـاح الـهـنديـة  فـقـد قـيل: إن الـرماح
تصنع من الـقصب الهندي(٦) ويـجري تثقيـفها في اخلط ونحن ال نـستبعـد أن تكون أخشاب

عمان قد استعملت في صنع الرماح اخلطية(٧).

ومن أنواع الرماح وأصنـافها وموادها اخلام جاز لنـا أن نعتقد أن اخلط (أو اخلطية)
احتل مركزًا هاماً في صناعة الرماح.

وقـيل: إن األقـنان هم الـذين كـانوا يـعمـلون في الـصـناعـات عمـوماً(١) ولـكن الذي نـريد
ذكـره أن بـعـضـاً من قـبـيـلـة عـبـدالـقـيس قـام بـصـنع األسـلـحـة إذ ال يـعـقل أن يـتـولـى األقـنان
صــنــعـهــا دون غــيــرهم بل أذهب إلى االعــتــقــاد في أن الــعـبــديــ اســتـخــدمــوا في مــراكـز
صنـاعاتـهم هـؤالء األقنـان من العـبـيد فـثعـلبـة بن عـمرو كـان يصـنع أسلـحـته ويخـزنهـا لوقت

احلاجة وهو يقول(٢):
وصــــــفـــــــراء مـن نــــــبـع سـالحي أعـــــــدهــــــا

وأبـــــيض قـــــصــــال الـــــضــــريـــــبـــــة جــــانف

ومن أدلة اهتمـام العبدي بـهذه األسلحـة وصناعتهـا أن أسماء شخـصياتهم جاءت
مـن الـصـقل والـتـثـقـيف كـمـا في مـصـقـلـة بن رقـبـة(٣) ويـؤكـد الـدبـاغ أن صـنـاعـة الـرمـاح

اشتهرت في قطر(٤).

والـعـبـديـون أمـة حرب(٥) يـسـتـخدمـون الـرمـاح من أسـلحـة الـهـجـوم أكثـر من غـيـرها
فالـرمح سالح الـفـرسـان والـصـعـاليـك ذكره الـشـعـراء مـقـترنـاً بـخـيـولـهم لـعـروة بن الورد(٦)

صدر السابق ٤٢٤/٥ . (١) نفس ا
فضليات: ٢٨١ . (٢) ا

(٣) ابن دريد: االشتقاق ٣٢٧ .
(٤) الدباغ: قطر ماضيها وحاضرها ١٣٤ .

(٥) انظر : شعر احلرب.
(٦) يوسف خليف: الصعاليك ٢٠٢ .
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يتحدث عن رمحه اخلطي األسمر وجواده الشهير :
وأســــــمــــــر خــــــطـي الــــــقــــــنــــــاة مـــــــثــــــقف

وأجــــــــرد عــــــــريــــــــان الـــــــســــــــراة طــــــــويل

وإلى جـانب الـرمـاح مـن األسـلـحـة الـهـجـومـيـة صـنـع الـعـبـديـون الـدروع من األسـلـحـة
الـدفـاعـيـة وتـروي األخـبار(١) أن احلـطـمـة بن مـحـارب من عـبـدالـقـيس هـو الـذي كـان يـصـنع

الدروع وسميت حطمية نسبة إليه.

صادر(٢) أنه احلطم بن محـارب بينمـا يرى البكري(٣) أنه هزير بن زيد وتذكر بعض ا
من بني شن وأنه من مدينة اخلط في البحرين.

والـذي أراه أن رجالً من عبـدالقـيس ومن خط عبـدالقـيس وهو حـطمـة بن محـارب كان
فضليات: يصنع الدروع ويبيعها وقد ورد ذكرها في أشعار اجلاهلي وفي ا

مــــــضـــــاعــــــفــــــة جــــــدالء أو حـــــطــــــمــــــيـــــة
ـــــرء والــــكـف والــــقــــدم تـــــغــــشى بـــــنــــان ا

ومن كل ما ذكـرنا في الـرماح اخلـطيـة والدروع احلـطمـية يـتبـ لنـا أن.. منطـقة اخلط
في البحرين قد بلغت مستوى جيداً في صناعة هذه األسلحة وأن العبدي سكان اخلط في

البحرين هم الذين مهروا في هذه الصناعة الهامة.

٢ - صنـاعـة الـسـفن: عـرفت عـبـدالـقـيس هـذه الـصنـاعـة وسـاعـد عـلى قـيـامـهـا موقع
الـبحـرين ومـنـازل الـعبـديـ عـلى طـول امتـداد اخلـلـيج الـعربي أهم طـريق لـلـمـواصالت ب
الحـة وعبرت الـبحار الـشرق والغـرب واحتكـاك العبـدي وسكـان البـحرين بشـعوب عرفت ا
ـكننا أن نقول: إن طـبيعة منازل عـبدالقيس فرضت جوًا كـالهنود والصيـني والفرس ولذا 

فضليات: ٦١٣ . (١) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٠٥/٣ وا
(٢) األلوسي: بلوغ األرب ٦٦/١ .

(٣) البكري: معجم ما استعجم ٥٠١/٢ .
(٤) النجم: البحرين في صدر اإلسالم ٨٤.

ستفيد ٥٧/١ . (٥) ابن األثير: الكامل في التاريخ ٣٩٧/١ واألحسائي: حتفة ا
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من االتصال بالبحر(٤).

وفي حـمـلــة عـبـدالـقــيس عـلى بالد فـارس أيــام سـابـورذي األكـتـاف(٥) عــبـرت جـمـوع
العبدي فـي سفن بحرية إلى تـلك السواحل واحتـلتها ويبـدو أنه كان لديها أسـطول صغير
من الـسفن يـستـخدم في الـغزوات واحلـروب والتجـارة وإال كيف نـفسـر عبـور العـبدي إلى
الحة الـبحرية في الـبحرين وأنشأت تلك السواحل? وشـجعت الدولة الـساسانية الـتجارة وا

موانئ منها اخلط(١).

ـسـلـمون بـاحلـطم الـبـكـري في أرض داريـ كـانوا وفـي حروب الـردة وعـنـدمـا حلق ا
يركـبون الـسفن(٢) وفي االخبـار أن عثـمان بن العـاص والي البـحرين في اإلسـالم أبحر إلى

سلم هذه? ساحل عمان(٣) فمن أين جاءت سفن ا

لـكوا سفناً لـعبور البحر ولـيس صحيحاً مـا قيل عن العرب في اجلاهـلية أنهم لم 
وأنهم كانوا يخافون خوض غماره وركوب مياهه(٤) ويعلل ابن خلدون عدم ركوب البحر
أنهم لم يـكونوا مهرة في ركـوبه وإن ثقافتهم عـنه كانت قليلة(٥) واحلقيـقة التي ال مناص
مـنهـا أن قلـب اجلزيـرة العـربيـة كان بـعيـداً عن البـحر فـلم يلق مـنهـا ومن شعـرائهـا عنـاية
ـناطق السـاحلـية كـالبحـرين واليـمامـة وأرض اخلليج فـقد عـرف سكـانها واهتـمامـا أما ا
هـذا اخللق الـعظـيم وركبه من عـبدالـقيس خـلق ضعـيف نشـيط وكان من الـبحـرين وعمان

مالحون مهرة(٦).

وتؤكد النقوش السومرية صالت بحرية ب البحرين والعراق وأن اخلشب كان يجلب

(١) سعاد ماهر : البحرية في مصر ٥٦ .
(٢) ابن األثير: الكامل في التاريخ ٣٧٠/٢ .

(٣) البالذري: فتوح البلدان ٣٧ .
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٢٤٣/٧ . (٤) جواد علي: ا

(٥) سعاد ماهر : البحرية في مصر اإلسالمية ٦٣ .
صدر ٦٨ . (٦) نفس ا
صدر ٥٦ . (٧) نفس ا

(٨) اخلليفة احلمر : البحرين عبر التاريخ ص ٥٠ .
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من عمان لصناعة السفن واإلبحار بها(٧).

وتــذكـر األخـبـار(٨) أن اخلــلـيج الـعـربي عـرف االزدهـار الــتـجـاري مـنـذ الـقـرون األولى
ـنتوجات من الهند والص للميـالد عندما كانت موانئه تعج باحلـركة وتستورد البضائع وا

ـؤرخ أمـانـيوس(١) أن عرب اخلـلـيج كـانت لـهم عـدة موانـئ وأنهم كـانـوا عـلى مـقدرة ويـرى ا
فائـقـة في استـغالل ثـروات البـر والـبحـر وكانـت األخشـاب التـي تبـنى مـنهـا السـفن عـندهم
ـنـاطق الـشـجـريـة والـغابـات في أرض تـسـتـورد من الـهـنـد وجتـلب في بـعض األحـيـان من ا

عمان وعبدالقيس(٢).
وكانـت لعـبـدالـقـيس مـوانئ بـحـرية عـديـدة واشـهـرهـا اخلـطـية أو اخلط(٣) والـعـقـير(٤)
ـوقع كلـها تـضعنـا أمام حـقيـقة صنع وانئ وا ودارين(٥) والزارة(٦) وغيـرها(٧) فـالبحـر وا

العبدي للسفن وركوبهم البحر.

ويـؤكـد ويـلـسـون(٨) حـقـيـقـة وجـود عـدد من اجلــزر الـبـحـريـة في اخلـلـيج الـعـربي وقـد
اشتهرت بصناعة السفن وفيها موانئ شهيرة كاخلطية وعدولى(٩) وأراك في البحرين.

ويـشيـر جـواد عـلي إلى أن عدولـى اشتـهـرت بـصنـاعـة الـسفن(١٠) واسـتـخـدمـوا طـرقاً

(١) اخلضري: موسوعة اخلليج العربي ١٧.
(٢) سعاد ماهر: البحرية في مصر اإلسالمية ٥٥.

(٣) ابن دريد: اجلمهرة ٦٧/١ الهمداني: صفة جزيرة العرب ١٧٩ .
(٤) ياقوت: معجم البلدان ٦٩٩/٣ والهمداني: في صفة جزيرة العرب ١٣٦ .

(٥) ياقوت: معجم البلدان ٥٣٧/٢ وفي معجم البكري ٥٠٤ .
صدر ٩٠٧/٢ وفي مروج الذهب ١١١/١ . (٦) نفس ا

(٧) انظر : منازل عبدالقيس.
(٨) اخلضري: موسوعة اخلليج العربي ٧.

(٩) قيل : إنها قرية بالبحرين وقيل هي أسماء سفن وقيل اسم رجل أو قبيلة  جواد علي ١٠٨/٨.
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ١٢١/٨ . (١٠) جواد علي: ا

وت: شاعرات العرب ٩٧. (١١) بشير 
(١٢) النجم: البحرين في صدر اإلسالم ص ٥.
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للـمواصالت بـ العـراق والبـحـرين وكانت سـفن بني عـبـاد وسفن أوال هي الـتي تقـوم على
هـــذه الـــطــرق(١١)  واشـــتــهـــر أيـــضــا الـــشـــراع الـــداري نــســـبـــة إلى دارين في الـــتـــجــارة

واصالت(١٢). وا

ـدهونـة الطويـلة والتي ـثقب في نـونيتـه السفـينة ا ويتحـدث الشـعر عن السـفن فيورد ا
تمخر عباب البحر وتشق أمواجه(١).

ــــــاء جـــــــؤجــــــؤهــــــا وتــــــعــــــلــــــو يـــــــشق ا

غـــــــــــــوارب كـل ذي حـــــــــــــدب بـــــــــــــطــــــــــــ

وفي نفس النونية وصف ظعائن فاطمة فقال(٢):
وهـن كــــــذاك حـــــــ قـــــــطـــــــعن فـــــــلـــــــجــــــاً

كـــــــــأن حـــــــــدوجــــــــهـن عـــــــــلـى ســـــــــفــــــــ

وفي ناقته التي حتمله وتمضي في تمايلها يقول(٣):
كــــأني وأقــــتـــادي عـــلـى حـــمـــشـه الـــشـــوى

يــــجـــــور صـــــراري بـــــهـــــا ويــــقـــــيـــــمـــــهــــا

وفي أماكن سيرها وعبورها يقول(٤):
عــــــلـى طــــــرق عــــــنــــــد الــــــبــــــراعــــــة تـــــارة

تـــوازي شـــريح الـــبـــحـــر وهـــو قـــعـــيـــدهـــا

دهـونه والغوارب: : ا اهـرة: السـليحه والـده ـثقب ص ١١٨ الغـرواء: السـفينـة الطويـلة وا (١) ديوان ا
: الواسع. رتفع والبط األمواج واحلدب: ا

ثقب ص ١٤٨. (٢) ديوان ا
الحون. صدر ٢٤٩ الصراري: ا (٣) نفس ا

صدر ٩٣ شر البحر: خليج والبراعة: أرض. (٤) نفس ا
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ـفـردات الـقرواء الـدهـ غـوارب البـحـر السـفـ الـصراري شـر الـبـحر كـلـها فا
ا تدل عـلى أن البحرين عـرفت البحـر واستخدمت ألفاظ بحـرية وهي إن دلت على شيء فـإ

الحة. السفينة واشتهرت با

وجاء ذكر السفن والبحر في شعر اجلاهلي فعمرو بن كلثوم يقول(١):
مـألنــــــــا الـــــــبـــــــر حــــــــتى ضــــــــاق عـــــــنـــــــا

ـــــلــــــؤه ســـــفــــــيـــــنـــــا ومـــــاء الــــــبـــــحــــــر 

ـعـرفـة التـامـة بـالبـحـر وصنـاعـة الـسفن أل الـبـحر بـالـسـفن لوال ا فـكـيف لـعمـرو أن 
ـلك ابن هنـد ويقال إنه ـعروف أن ابن كلـثوم رحل إلى احلـيرة والـتقى با وامتالكـها? ومن ا

هو الذي قتله(٢).

وطرفة بن العبد يتحدث عن سفن عدولى وسفن ابن يامن فيقول(٣):
ـــــــــالـــــــــكـــــــــيـه غـــــــــدوة كــــــــــأن حـــــــــدوج ا

خاليــــــا ســــــفــــــ بــــــالــــــنــــــواصـف من دد

عـــــــدولــــــيــــــة أو مـن ســــــفـــــــ ابن يـــــــامن

الح طـــــورًا ويــــهـــــتــــدي يـــــجـــــور بــــهـــــا ا

ويضيع اسـتغرابـنا إذا مـا علمـنا أن عدولى مـيناء لـعبدالـقيس شـهير بـصناعـة السفن
وأن ابن يامن مالح عبدي له سفن كثيرة(٤).

علقات ٩٧. (١) الزوزني: شرح ا

علقات ٩٧. (٢) الزوزني: شرح ا
(٣) ديـوان طرفة بـن العـبد ٦ عدولـية: سـفن منـسوبـة إلى قريـة بالـبحـرين اسمـها عـدولى في أسفل من أوال

وأوال أسفل من عمان. ابن يامن: مالح من أهل هجر.
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ١١٨/٨ . (٤) جواد علي: ا

(٥) ديوان عمرو بن قميئة ص ٦٠.
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الح العدولى الشاعر عمرو بن قميئة فقال(٥): وذكر ا
هـل تـــــرى عــــــيـــــرهــــــا جتــــــيـــــز ســــــراعـــــاً

كــــــــــالـــــــــــعــــــــــدولـي رائـــــــــــحــــــــــاً مـن أوال

وحدثنا ابن مقبل عن سفن أوال(١):
مــــــال احلـــــداة بـــــهــــــا لـــــعــــــأرض قـــــريـــــة

فــــــــكــــــــأنــــــــهــــــــا ســـــــفـن بــــــــســــــــيف أوال

فـابن كـلثـوم أشـار إلى الـبـحر والـسـفن وطـرفة بـن العـبـد حتـدث عن الـسفن الـعـدولـية
وسـفن ابن يـامن وعـرو بـن قمـيـئـة ذكـر الـسـفن الـعـدولـيـة كـذلك وابن مـقـبل أشـار إلى سـفن
أوال ونـفهم مــن شعـــر ابن قميـئة أن خطـاً بحريـاً كان ب عدولى وأوال(٢) ومن شعر ابن

مقبل نطمئن إلى أن أوال مرفأ هام ومركز جتمع للسفن.

إن األخـبار واألشعـار التي ذكـرناها تـنهض الـدليل على أن الـعبديـ عرفـوا السفـينة
مـعرفة تـامة وخاضـوا غمار الـبحر يـصطادون أسـماكه ويسـتخرجـون آللئه ويتـاجرون فيه
ـنوعـة ويـعبـرونه لـلقـتـال واحلرب وال يـعـقل أن يعـرف الـعبـدي السـفـينـة ويـركبـها بـالسـلع ا
ويستخـدمها في مواصالته وشـؤون حياته ثم يقف عـاجزًا عن صناعـتها ولو بـشكل يسير
األمر الذي يجعلنا نقول بصناعة السفن البسيطة من قبل العبدي على أرض البحرين(٣).

٣ - صناعة اللؤلؤ:

(١) ديوان تميم بن مقبل: ص ٢٥٦.
ـفـصل في تـاريخ الـعرب قـبل اإلسالم ١١٨/٨ عـدولى: قـريـة بـالـبحـرين وقـيل اسم سـفـيـنة (٢) جـواد عـلي: ا
ضخمـة وقيل اسم قبيـلة وقيل اسم رجل يتـخذ السفن صنـاعته والذي يبـدو أنها مديـنة اشتهـرت بصناعة

السفن.
صدر السابق. (٣) نفس ا

(٤) السعودي: مروج الذهب ١٤٨/١ ١٠٩ .
(٥) العريض: من تراث البحرين الشعبي ٧٩ - ١٠٠.

صدر السابق. (٦) نفس ا
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تـعـتبـر صـنـاعـة الـلـؤلؤ وصـيـده من أقـدم الـصـنـاعـات التـي عرفـتـهـا الـبـحـرين وأشاد
ـسعودي(٤) وذكره يـاقوت وأبـو الفدا(٥) وتكثر بالـلؤلؤ فـيهـا الرحالـة العـرب كاألدريسي وا
مـزارع اللـؤلؤ وأمـاكن الـغوص حـول البـحريـن وفي األحسـاء وقطـر ودولـة اإلمارات الـعربـية
تـحدة(٦). وهـناك سـفن خـاصة لـرحالت الـغـوص كمـا أن مـهنـة الـغوص ظـلت إلى مـا قبل ا
فـضلة عـند عـرب اخلليج وال جنـافي احلقـيقـة إذا قلنـا: إنها هنـة األولى وا خمسـ عامـاً ا

مهنة قاسية وشاقة بل ال يعدلها أي عمل آخر عند أهل اخلليج(١).

ة(٢) فاستخرجوا وأشرنـا إلى أن العبدي أعظم من امـتطى البحر في الـعصور القد
منه الـلؤلؤ واسـتخـدموه في صـناعاتـهم ويقـول لوبون(٣) : إن بالد البـحرين أشهـر مغاوص
اللـؤلؤ في العـالم وياقوت(٤) يقول: إن فـيهـا مغاصـاً مفضـالً على غيـره واخلضري(٥) يؤكد
سعودي(٦) «إن في بحر العرب متاز ويذكر ا شهرة البحرين مـنذ القد باللؤلؤ الطبـيعي ا
وارد االقتـصاديـة وكان جتاره مـغاصات الـدر واليـاقوت والعـقيق» وكـان الغـوص من أهم ا
يحصـلون عـلى أرباح خـيالـية ويـشكـلون الطـبقـة الرأسـمالـية واسـتخدم الـلؤلـؤ حلـيّاً لـلمرأة
وزينـة لـهـا ويسـافـر الـعرب إلى الـبـحـرين وأماكـن بيع الـلـؤلـؤ فيـبـتـاعون حـلـياً لـنـسـائهم(٧)
رجان والذهب والفضة والزمرد وغيرها من أصناف احللي. رأة الدر والياقوت وا واستخدمت ا

وكـان الذهـب موجـوداً في أرض البـحرين وبـالقـرب من منـطقـة الكـويت احلالـية(٨) وقد
رأة والذهب يطوق عنقها ويتموج على ترائبها(٩): ثقب العبدي زينة ا ذكر ا

ومــن ذهـب يـــــــــــلـــــــــــوح عــــــــــــلـى تـــــــــــريـب

صدر السابق. (١) نفس ا
(٢) الدباغ: قطر ماضيها وحاضرها ١٢٩.

(٣) العريض: من تراث البحرين الشعبي ١٥٧.
(٤) ياقوت: معجم البلدان.

(٥) اخلضري: اخلليج العربي ٧ - ١٠.
سعودي: مروج الذهب ١٠٩/١. (٦) ا

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ١٩٠/٥ . (٧) جواد علي: ا
صدر ٢٥١/٧ . (٨) نفس ا

ثقب ١٥٩. (٩) ديوان ا
صدر ٦٣. (١٠) نفس ا
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كـــــلـــــون الـــــعـــــاج لـــــيس بـــــذي غـــــضـــــون

وذكر كذلك اللؤلؤ عندما وصف دموعه فقال(١٠):
مُـــــــــرمَــــــــعِـالّت كــــــــســــــــمــــــــطـي لــــــــؤلــــــــؤٍ

خُــــــــــــذلـت أخــــــــــــراتُـه فــــــــــــيـه مَــــــــــــغَـــــــــــر

وكـانت أهم مـراكـز صنـاعـة احلـلي والـلـؤلؤ والـطـيـوب في الـبـحرين دارين(١) ولـلـمسك
الداري شـهـرة في كـافـة انـحـاء اجلزيـرة الـعـربـية(٢) وقـال األعـشى يـصف غواص دارين(٣)

الذي يصيد اللؤلؤ من البحر :
كــــــــأنـــــــهــــــــا درة زهــــــــراء أخــــــــرجــــــــهـــــــا

غـــواص دارين يـــخـــشـى دونـــهـــا الـــغـــرقـــا

سـيب بن عـلس وهـو من شـعـراء الـبـحـرين الـغوص في رائـيـته الـشـهـيـرة وهو وذكـر ا
يصف الدرة البحرية وما يعانيه الـغواص من مشقة في احلصول عليها وقد تسابق التجار

في شرائها(٤) :
كـــــجــــــمـــــانــــــة الـــــبــــــحـــــري جــــــاء بـــــهـــــا

غــــــــواصـــــــــهــــــــا مـن جلــــــــة الــــــــبــــــــحــــــــر
ـــــــاء غــــــــامـــــــره نـــــــصـف الــــــــنـــــــهــــــــار ا

وشـــــــريــــــــكه بــــــــالـــــــغــــــــيـب مـــــــا يـــــــدري
يــــعــــطـي بــــهــــا ثـــــمــــنــــاً فـــــيــــمــــنـــــعــــهــــا

(١) ياقوت: معجم البلدان ٢٩٩/٤ .
صدر ٥٣٧/٢ ومعجم البكري ٥٣٨ . (٢) نفس ا

(٣) ديوان األعشى ١٢٤ .
(٤) لويس شيخو: شعراء النصرانية ٣٥٦ .

ـفضـليـات: ١١٥ أغـلى بهـا ثمـنًا: اشـتراهـا بـثمن كـثيـر شحـنت العـظـام: دقيـقهـا وهو يـعني الـفائض (٥) ا
ـا جعـل الزيت عـلى صـدره جلـفوفـة مـاء الـبحـر ومـلـوحته األقـوارب: األمـواج الـلخم: الـلـبـان: الصـدر وإ

عاجم. السمك (يقال سمك القرش) وهذا اجلمع لم يذكر في ا
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ويـــــــــقـــــــــول صـــــــــاحـــــــــبـه أال تـــــــــشـــــــــري
وتـــــرى الـــــصـــــراري يـــــســـــجـــــدون لـــــهـــــا

ويــــــضـــــــمــــــهـــــــا بــــــيــــــديـه لــــــلـــــــنــــــحــــــر

وفي ميمـية اخملبل السعدي حديث عن الـغوص وصائد اللؤلؤ وكـيفية استخراج الدرر
الثمينة الغالية(٥):

كـــــعـــــقـــــيـــــلـــــة الـــــدُّرِ اســـــتـــــضـــــاءَ بـــــهــــا
مــــحـــــراب عـــــرش عــــزيـــــزهـــــا لـ الــــعَـــــجمُ

أغــــــلى بـــــــهــــــا ثــــــمــــــنـــــــاً وجــــــاء بــــــهــــــا
شُـــــــــخـتُ الـــــــــعـــــــــظـــــــــام كـــــــــأنـه سَـــــــــهم

بـــــــــــلــــــــــبـــــــــــانـه زيـت وأخــــــــــرجـــــــــــهــــــــــا
مـن ذي غـــــــــــواربَ وســــــــــطـه الـــــــــــلُّــــــــــخـم

رجان(١): وقال األعشى يصف استخراج ا
من كل مـــرجـــانــــة في الـــبـــحـــر أخـــرجـــهـــا

غـــواصـــهـــا ووقـــاهـــا طـــيـــنـــهـــا الـــصـــدف

وتشـيـر الـدراسات احلـديـثـة إلى جـودة لؤلـؤ الـبـحـرين في الـقد واحلـديث فـيـضرب
ثل بـنفاسـة اللؤلـؤ ولذا قيل «أنفـس من لؤلؤ الـبحرين» وال عجـب فكل جزر البـحرين وعلى ا
اء وهي تمد يدها باللؤلؤ إلى كل القبائل الضاربة في امتداد اخلليج آللئ جميلة في وسط ا

قلب الصحراء.

٤ - صناعة النسيج:

(١) ديوان األعشى: ١١٢.
(٢) العريض: من تراث البحرين الشعبي ١٠٩.

(٣) صالح العلي: األنسجة في القرن  ١٩ ٢٠ مجلة أبحاث ٥٥٥/٤.
(٤) القزويني: آثار البالد ٢٨٠.
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نسوجات سمي كل نوع باسم البلد الذي ينتجه وأشارت ذكرت األخبار أنواعاً من ا
عامل قد كـذلك إلى وجود تقالـيد معـينة في تلك الـصناعة(٢) ومن احملتـمل أن تكون بـعض ا
وجـدت على أرض البحـرين ألسباب عدة وفي مـقدمتها. ١ - ثـراء العبديـ فهم أمة جتارية
واد األولـية لصـناعة الـنسيج فـالقطن ٢ - األيدي العـاملة(٣) فهم كثـيروا العـدد ٣ - وفرة ا
(٥) وأهم انواع ـاشيـة كثيـر واحلريـر يؤتى به من الـهنـد والص يزرع في هـجر(٤) وصوف ا

األنسجة.

نسـوجات القطـرية: وهي أكثر مـنسوجـات البحرين ذكـراً فقد اشتـهرت قطر من أ - ا
مــنـاطق عـبـدالــقـيس بـهــذه الـصـنـاعـة(١) والــثـوب الـقـطــري اشـهـر مـا عـرفـت به قـطـر وتـدعى
ـنـسـوجات الـقـطـرية بـالـثـياب(٢) والـبرود(٣) واالردية(٤) وقـد روي أن الـرسـول عـلـيه السالم ا
لبس أثوابـاً قطرية(٥) وكذلك السـيدة عائشة(٦) ويروى عنـها أنها قـالت «كان على رسول الله
صـلى الـله عـلـيه وسـلـم ثـوبـان قـطـريـان» ولـبس الـثـوب الـقــطـري الـصـحـابـة ومـنـهم عـمـر بن

اخلطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عمرو بن العاص(٧).

ويـذكـر ابن األثـير(٨) أن الـثـوب الـقـطري ضـرب من الـبـرود فـيه حـمـرة وله أعالم وهو
خـشن وقيل: إن األثواب الـقطريـة حلل جيـاد حتمل من قبـل البحرين(٩) وقد اشتـهرت قطر

(١) اخلضري: اخلليج العربي ٧ ٨.
(٢) مسند ابن حنبل ١٤٧/٦.

(٣) طبقات ابن سعد ٢٣٧/١ .
(٤) اجلاحظ: البيان والتبي ١٢١/٣ .

(٥) مسند ابن حنبل ٢٤/٥ .
صدر. (٦) نفس ا

(٧) ابن سعد: الطبقات ٢٣٤/١ ١٢/٢ ١٦/١ .
(٨) ابن االثير: النهاية في غريب احلديث ٢٦٢/٣ .

صدر السابق. (٩) نفس ا
(١٠) النجم: البحرين في صدر اإلسالم ٨٣.

(١١) ابن سعد: الطبقات ١٨/٢ .
(١٢) ابن سالم: طبقات فحول الشعراء ٩٧ .
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بنسج مثـل هذه األثواب ذات اللـون األحمر واخملطط وصـدرتها إلى أنـحاء اجلزيرة الـعربية
واسـتــخـدمت األقــمـشــة الـقـطــريـة وغــيـرهــا في تـغــطـيــة األحـداج وظــعـائن الــنـســاء ويـذكـر
عـبـدالـرحمـن النـجم في كـتـابه عن الـبـحرين(١٠) مـيـزات الـثيـاب الـقـطـريـة فهـي ثيـاب غـلـيـظة

خشنة حمراء اللون تصبغ خيوطها قبل النسيج.

نـسوجات الـهجرية: يـذكر ابن سعد(١١) أن هوذة بـن علي احلنـفي كسا سـليطاً ب - ا
الـعامـري أثـواباً مـن نسـيج هـجر ويـشـير ابن سالم(١٢) إلى أن أوالد عـامـر بن عـوف أهدوا
احلـطيـئة أثـوابًا مـن نسـيج هجـر ويروى ان مـخرمـة العـبـدي جلب أثـواباً هـجريـة وباعـها في

نسوجات الهجرية كالقطرية تصدر وتباع في أنحاء اجلزيرة. مكة(١) فا

ومن األثـواب الـهـجــريـة مـعـقـد الـبـحـرين(٢) وروي أن أبـا مـوسى األشـعـري كـسـا في
كفارة اليم ثوب من معقد البحرين(٣).

صـادر مـنسـوجات دارين(٤) ـنسـوجات الـقـطريـة والهـجـرية ذكـرت ا وبـاإلضافـة إلى ا
ومنسوجات الظهران(٥) وكانت معامل الـنسيج تنزع من البيئـة أشكال األثواب واألقمشة التي

تقوم بنسجها واشتهر من ب هذه األشكال والرسومات خف الناقة ودق النبرة وغيرها(٦).

الحف(٧) وقد أخذ عمـرو بن عبدالقيس معه وإلى جانب األثواب صنـعت عبدالقيس ا

(١) رياض الصاحل ٥٢٨ .
(٢) ابن األثير: النهاية في غريب احلديث ١١٣/٣ .

(٣) تفسير الطبري ٢٥/٧ .
(٤) النقائض: ٦٤/١ .

(٥) ياقوت: معجم البلدان ٥٨١/٣ ومراصد االطالع ٢٢٤/٢ .
(٦) العريض: تراث البحرين الشعبي ١٢١.

(٧) رياض الصاحل ٥٢٨.
(٨) انظر : التجارة.

(٩) سفرنامة ٩٣.
ثقب. (١٠) انظر :  شعر الظعائن عند ا

رأة السندس: لباس من احلرير. فضليات ٢٩٧ السديس: لباس خشن ترتديه ا (١١) ا
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مالحف إلى احلجاز وبـاعها في جتارة(٨) والـفوط التي تصـنع باألحسـاء وتستعـمل للخدم
اط (٩) كـمـا نـسـجت الـبـحـرين األشـرعـة لـلـسـفن واألحـداج لـلـظـعـائن ومـنـهـا األ واجلمـال

والكلل والستائر(١٠).

ـثـقب الـعـبـدي الديـبـاج وهـو من الـبـضائع الـثـمـيـنـة التي يـتـنـافس األغـنـياء في وذكر ا
رأة اقتنـائها وهو أثمن من احلريـر كما أورد يزيد بن اخلذاق لبـاس السديس الذي ترتديه ا

في الشتاء وهو لباس خشن(١١).
وداويـــــتـــــهــــا حـــــتـى شــــتـت حــــبـــــشـــــيــــة

كـــــأن عــــلــــيـــــهــــا ســــنــــدســـــاً وســــديــــســــا

ا قـامت صـنـاعات ولـيست الـبـحـرين هي الـتي صنـعت الـثـياب واشـتـهـرت بالـنـسـيج وإ
النسيج في اليـمن كذلك واشتهرت اليمن بتصديـر ثوب اخلال وهو ناعم كما صدرت الوصائل

وهي أثواب حمراء(١) وقيل : إن الرقم الذي يستعمل في احلدوج من أثواب اليمن.

ويورد ابن خلدون(٢) أن النسيج وحياكة األثـواب أمور اشتهر بها احلضر من العرب
ويبـقى أمامـنـا بعـد ذلك أن نطـمئن إلى أن الـبحـرين بالد عبـدالقـيس عرفت صـناعـة النـسيج

واشتهرت بها.

صناعات أخرى:

تـوفـر بكـثرة في عـرفت الـبحـرين صـناعـات أخرى كـاخلـمور الـتي تـصنع من الـعـنب ا
ـان(٤) في هــجـر ونـهى هــجـر والـقـطــيف وغـيـرهـا(٣) وبـيع في احلــانـات وأشـهـرهــا حـانـة ر

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ١٦٩/٨ . (١) جواد علي: ا
(٢) تاريخ ابن خلدون ٨٩١/٢ .

(٣) البكري: معجم ما استعجم ١٠٨٣ .
(٤) العمري: مسالك األبصار ٣٨٨/١ .

(٥) صحيح مسلم ١٥٧٩/٣ .
(٦) العريض: التراث الشعبي في البحرين ١٦٣.

ستفيد ٦٣/١ . (٧) األحسائي: حتفة ا
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الرسول عليه السالم وفد عبدالقيس عن شرب اخلمر(٥).

وتـشيـر الـدالئل إلى أنهم عـرفـوا صنـاعة الـفـخار واسـتـخدمـوها في حـيـاتهم كـما ورد
ذكر الدباغة واجللود والنجارة واخلضاب عندهم(٦).

والــذي البـــد من اإلشــارة إلــيـه أن عــرب عــبـــدالــقــيـس لم يــأنــفـــوا من الــصـــنــاعــة بل
استخـدموها في حـياتهم واسـتقرارهم والدفـاع عن بالدهم وهذا ما أوجب لـهم منزلـة رفيعة

فاستحقوا احترام القبائل ونالوا محبة الرسول عليه السالم(٧).

ـغــاالة في شيء إذا قـلـنــا: إنه ال تـوجـد قـبــيـلـة ارتـبـط مـصـيـرهــا بـالـبـحـر ولـيس من ا
ا ارتبطت به قبيلة عبدالقيس فقـد أضفى البحر عليها والصناعة واإلنتاج الصناعي أكثـر 

المح في طباعها وأمزجتها وتفكيرها(١). فيها كثيراً من ا

٤ - التجارة عند عبدالقيس:

مارس اجلـاهليون التـجارة وبشكل واسع فهي احلـرفة الوحيدة التي لم يـنظروا إليها
نـظـــرة ازدراء واستـــهجـان بـل اعتـبرت مـن أشرف احلـرف قدرًا وأرفـعهـا منـزلة(٢) وعمل
بـنـو عـبـدالـقـيس في مـيـدان الـتجـارة وذكـر أن الـهـجـريـ كـانـوا من كـبـار الـرأسـمـاليـ بل
نـافـسـوا السـبـأيـ وكـانـوا مـعهـم أغنـى شعـوب اجلـزيـرة ال سـيـمـا وأن منـطـقـة عـبـدالـقيس

اشتهرت بالصناعة فقامت تسوق منتوجاتها(٣).

ـنطـقة الـعبـديه في البـحرين اشـتهـرت منـذ أقدم ويذكـر صاحب سـاحل الذهب(٤) أن ا

(١) العبيدي: البحرين من أمارات اخلليج العربي ١٦٠.
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٥٤٧/٤ . (٢) جواد علي: ا

ستفيد ٦٤/١ . (٣) األحسائي: حتفة ا
سلم: ساحل الذهب األسود ٢٠١ . (٤) ا

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٥٤٧/٤ . (٥) جواد علي: ا
صدر السابق. (٦) نفس ا

ستفيد ٦٠/١ . (٧) األحسائي: حتفة ا
عارف ٣٢٨ . (٨) ابن سعد: الطبقات ٤١١/٥ ٥٥٨/٥ ابن قتيبة: ا
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الـعـصـور بـتـجـارتـهـا في الـتـوابل والـعـطـور والـلـؤلـؤ إلى جـانب الـصـنـاعـة وزراعـة النـخـيل
ـمـول األول للـمـواد الـغـذائـية لـلـجـزيـرة وكـان األعشى وأشـرنـا إلى أن مـنـطـقة هـجـر كـانت ا
تارون التمر من هجر(٥) وحمل العبديون منتوجـاتهم الزراعية والصناعية وتاجروا وقبيلته 
بهـا مع البـلدان اجملـاورة وقد مـرّ ركب من عبـدالقـيس بأبي سـفيـان فقـال لهم «أين تـريدون»

دينة(٦). يرة هنا» فهم يتاجرون مع ا اذا» قالوا «نريد ا دينة» فقال لهم «و قالوا «نريد ا

وتـروي األخــبـار أن عـمـرو بن عـبــدالـقـيس كـان تـاجـرًا كــبـيـراً وهـو ابن أخت األشج
وزوج ابـنـته(٧) وقـد أرسـله مع قـافـله حتـمل الـتـمـور إلى مـكـة لـلـتـجـارة فـيـهـا(٨) وفي رواية
أخرى أنه بعث معه تمرًا يبيعه ومالحف(١) وكان ابن يامن الهجري تاجرًا كبيراً له عدد من

زارع ويتاجر مع البالد البعيدة(٢). السفن وا

وأشار األعشى إلى جتار دارين في منطقة عبدالقيس(٣).
ــــرون بــــالــــدهـــنــــا خــــفــــافــــاً عـــيــــابــــهم

ويـــــخــــرجـن من داريـن بــــجـــــر احلــــقـــــائب

وكذلك قال امرؤ القيس في جتار جُواثى(٤):
ورُحـــــنـــــا كــــــأنـــــا من جُـــــواثـى عـــــشـــــيـــــة

نــــعــــالـي الــــنــــعــــاجَ بــــ عــــدل ومُــــشــــنَق

كل هذا يؤكد اشتغال عبدالقيس في ميدان التجارة.

ستفيد ٦٠/١ . (١) األحسائي: حتفة ا
(٢) ابن األنباري: شرح القصائد اجلاهليات ١٣٧ البكري: معجم ما استعجم ١٢٣٣ .

برد: الكامل في اللغة ١٥٥/١ . (٣) ا
(٤) ديوان امر القيس ٩٣٠ .

(٥) اخلليفة واحلمر: البحرين عبر التاريخ ٣٩.
سلم: ساحل الذهب األسود ٢٠٢ . (٦) ا

(٧) اخلضري: اخلليج العربي من ٧.
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٢٥١/٧ . (٨) جواد علي: ا
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الحة وقبل عـبدالـقـيس على أرض الـبحـرين كـان اجلرهـائيـون وأهل األحـساء سـادة ا
في اخلـلـيـج الـعـربي وكـانــوا وكالء جتـارة فـأصـبــحـوا أثـريـاء ومــلـكـوا أسـطــوالً لـلـتـجـارة
الــبــريـة(٥) وفي الـقــد لـعــبت الــبـحــرين دور الـوســيط الــتـجــاري واحلـضــاري بـ الــشـرق
لـكون سفـناً في اخللـيج العربي(٧) صـادر إلى أن العرب كـانوا  والغرب(٦) كما أشـارت ا
ـون ومـاجــان ومـلـوخــا) اشـتـهـرت ـؤرخـون إلى أن الــبـحـرين وعــمـان والـكــويت (د وأشــار ا
عـادن والغابـات والكويت فيـها الذهب والعـاج والبحرين بالسـفن والنخيل(٨) فعمان فـيها ا

ميناء ضخم وفيها صناعات شهيرة(٩).

: اما التجارة فيمكننا تقسيمها إلى ناحيت

أ - التجارة الداخلية:

قامت أسواق جتارية محلية في مناطق عبدالقيس والبحرين ألسباب عديدة منها توفر
واصالت نتوجات الزراعية والصناعية(١) وكثافة السكان وكثرة االستهالك(٢) وتيسير ا ا

ومن هذه األسواق ما يلي:

شـقر(٣) وهـي سوق سـنويـة تـقام بـداية ـشـقر: أقـيـمت قبل االسـالم في ا أ - سوق ا
األول من جـمـادى اآلخـر وتسـتـمـر شـهـرا كامالً(٤) تـؤمهـا الـقـبـائل الـعـربيـة ويـرتـادهـا جتار
الفـرس واحلـيـرة وكانت الـسـوق لـعبـدالـقـيس وترد إلـيـهـا فيـهـا تـميم(٥) وكـان رئـيس الـسوق

(١) انظر : الصناعة والزراعة.
(٢) انظر : منازل عبدالقيس.

ؤانسة ٨٤/١ األفغاني: أسواق العرب ٢٥١ . (٣) التوحيدي: االمتاع وا
(٤) تاريخ البغوي: ٣١٣/١ .
(٥) ابن حبيب: احملبر ٢٦٥ .

(٦) األفغاني: أسواق العرب ٢٤٢ .
(٧) ابن حبيب: احملبر ٢٦٦ .

(٨) البالذري: فتوح البلدان ٨٤.
(٩) الهمداني: صفة جزيرة العرب ١٨٠ واالفغاني: أسواق العرب ٢٥١.

(١٠) القلقشندي: صبح األعشى ٤١٠/١.
(١١) الهمداني: صفة اجلزيرة العربية ٢٣٦ األفغاني: أسواق العرب ٢٥١.
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نـذر بن ساوى الـعـبدي الـذي يقـوم بـالتـعشـيـر فيـها(٦) وكـانت قبـيلـة عـبدالـقـيس تقـوم على ا
عامالت وإدارة جميع مرافق السوق(٧). تنظيم السوق وإجراء ا

ومن اجلـديـر بالـذكـر أن األعـراب الـذين كـانوا يـفـدون إلى هـذه الـسـوق تعـجـبـهم بـيـئة
البحرين فيمكثون زمناً طويالً وقد ال يعودون إلى بالدهم ولذلك تعددت األجناس والطوائف

في منطقة هجر وأدى ذلك إلى وضع مرزبان فارسي ألخالط الفرس(٨).

ب - ســوق هـجـر: وهـي أيـضـاً سـوق ســنـويـة قــامت قـبل اإلسالم(٩) في شــهـر ربـيع
نذر بن ساوى العبدي ملك البحرين وفيها يتم تعشير التجار(١١). اآلخر(١٠) برأسها ا

واد الـغـذائيـة كـالتـمر وفي هذه الـسـوق كان يـتم تـبـادل السـلع الـتجـاريـة خصـوصـاً ا
ـنسوجات الـهجرية(١) وكـان يقوم على تـنظيم هذه الـسوق وإدارتها بـنو محارب من وكذلك ا

شقر بزمن يسير. عبدالقيس(٢) ويظهر أن هذه السوق كانت تقام قبل سوق ا

ج - األسـواق األخرى: في الـبحـرين ومنطـقة عـبدالقـيس أسواق مـحلـية صغـيرة مـنها
سـوق األحـسـاء عـلى كـثـيب اجلـرعاء(٣) وسـوق الـزارة الـتي كـانت تـؤمـهـا الـقـبـائل الـعـربـية
سك شهورة(٥) وسوق دارين(٦) التي اشتهرت با اجملاورة(٤) ومن أسواق اخلليج العربي ا
والـذي يجـلب إليـها من الـهند(٧) وقد ذكـر ياقوت(٨) أن بـ دارين والسـاحل مسـيرة يوم ثم

(١) ابن سعد: الطبقات ٧٠/٢ .
(٢) الهمداني: صفة جزيرة العرب ١٣٦ .

(٣) ابن حوقل: صورة األرض ٣٤/١ .
(٤) ياقوت: معجم البلدان ٩٠٧/٢ .

(٥) العبيد: تاريخ األدب في اخلليج ١١.
(٦) ابن منظور: لسان العرب ٢٠٠/٤ .

(٧) تاريخ ابن خلدون ١٩٧/٤ .
(٨) ياقوت: معجم البلدان ٥٢٧/٢ .

(٩) البكري: معجم ما استعجم ٥٠٤ .
(١٠) ابن حبيب: احملبر ٢٦٥ األفغاني: أسواق العرب ٢٥٢.
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سوق اخلط التي اشتهرت ببيع الرماح(٩) اخلطية وأخيراً ينـتقل العرب بعد أسواق البحرين
إلى أسواق عمان كسوق دبا(١٠) التي تقام في رجب وتستمر أسبوعاً وسوق صحار وسوق

الشحر(١١).

عـأرض االقتـصـادية الـهـامة وأيـضاً ثـابـة ا وكـانت هـذه األسواق الـداخـليـة واحمللـيـة 
كـانت مؤتـمرات اجتـماعيـة كبيـرة تبحث فـيها شـتى النواحي األدبـية والسـياسيـة والعالقات
اخلارجـيـة فالـسـوق اجلاهـليـة مـتجـر الـناس ومـقـر عقـودهم الـتجـارية وشـركـاتهم ثم هي
مـرتــاد رؤســائـهم ومــنـتــجع قــبـائــلـهم وعــشــائـرهم وهي فــوق كل ذلك مــنـبــرهم اخلــطـابي

ومهرجانهم الشعري.

ب - التجارة اخلارجية:

وقد سـاعد عـلى ازدهار الـتجـارة اخلارجـية أمـور عديـدة في مقـدمتـها مـوقع البـحرين
واصالت الـبـرية والـبحـرية وكـثرة الـهـام على الـساحل الـغربـي للـخلـيج العـربي وسـهولـة ا
نـتوجـات احمللـية من زراعـية وصـناعـية وأخـيراً حـركة االسـتيـراد والتـصدير مـع اجلزيرة ا
العربية واألقطـار األخرى كالهند والص وغيرها وقد تـاجرت عبدالقيس ومناطق البحرين

مع اجلزيرة العربية واحلجاز واليمامة والبصره وفارس والهند(١).

الـتــجـاره مع احلــجـاز: كـانـت عالقـة الــبـحـريـن بـاحلـجــاز وثـيــقه جـداً فــقـد صـدرت
ـديـنة ـصـادر عن صالت جتـاريـة بـ هـجـر وا الـبـحـرين إلـيـهـا الـتـمـور(٢) كـمـا حتـدثت ا

سلم: ساحل الذهب األسود ١٧١. (١) ا
(٢) ابن سعد: الطبقات ٤١١/٥.

(٣) صحيح البخاري ٢١١/١.
(٤) ابن كثير: البداية والنهاية ٤٧/٥ .

(٥) ابن سعد: الطبقات ١٦/١  مسند ابن حنبل ٢٤/٥ .
(٦) ابن سعد: الطبقات ١٨/٥ .

(٧) سفرنامة ٩١.
(٨) أبو الفداء: تقو البلدان ٩٩.
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الحف والـتـمر(٣) وكـانت عـبـدالـقـيس تـقـوم بـهذه ـنـورة حـيث صـدرت هـجـر إلى يـثـرب ا ا
ــنـسـوجـات الـقـطـريـه.. والـهـجـريـة إلى مـكه ـصـادر إلى تـصـديـر ا الـتـجـارة(٤) وأشـارت ا

دينة قبل االسالم وبعده(٥). وا

نسوجات الهجرية فهوذه احلنفي التجاره مع اليمامة: صدرت البحـرين إلى اليمامة ا
كسا سـليطاً العامـري أثواباً هجرية(٦) وجتار اليـمامة يشترون األد مـن فلج ويحملونه إلى

احلسا ليباع فيها(٧).

ويذكر أبوالفداء(٨) أن أهل األحسـاء والقطيف كـانوا يصدرون الـتمر إلى اخلرج وهو
وادٍ في اليمامه بينما تصدر اليمامة إلى األحساء احلنطة(٩).

التـجارة مع العراق: كانت األبـلة ميناء الـعراق الرئيسي(١) وفيه ترسو الـسفن القادمة
سك الداري(٢) كما كان جتار من الـبحرين وكان الـتجار الداريـون يغدون إليهـا للمتـاجرة با

األحساء وهجر يحملون معهم منسوجات بالدهم إلى العراق وسوادها(٣).

الـتجارة مع بالد فـارس: أشار الـبكري(٤) إلى أن الـبحرين تـاجرت مع فارس فـجلبت
ـيـرة وصدرت إلـيـهـا الـتـمر(٥) واسـتـورد اخلط احلـديـد من فارس(٦) السـتـخدامه في مـنـهـا ا

شقر(٧). صناعة الرماح وأشرنا إلى أن جتار الفرس كانوا يفدون إلى سوق ا

(١) البالذري: فتوح البلدان ٣٤١.
(٢) صالح العلي: التنظيمات االجتماعية في البصرة ٢٣١.

(٣) تفسير الطبري ٢٥/٧ .
مالك ٢١٨. سالك وا (٤) البكري: ا

صدر السابق. (٥) نفس ا
(٦) صالح العلي: التنظيمات االجتماعية في البصرة ٢٣١.

ؤانسة ٨٤/١. (٧) التوحيدي: اإلمتاع وا
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ١٧٥/١ . (٨) جواد علي: ا

برد: الكامل في اللغة ١٥٦/١ . (٩) ا
(١٠) البكري: معجم ما استعجم ٥٣٨ .

(١١) اخلليفة واحلمر: البحرين عبر التاريخ ٤١٠ .



-   ٨٤  -

التـجـارة مع الـهـنـد: قـامت عالقـات جتـاريـة بـ الـبحـرين والـهـنـد مـنـذ أقـدم الـعـصور
فسـفن الـهنـد كـانت تفـرغ بـضائـعـها في مـيـناء جـرها(٨) وفـي زمن عبـدالـقيس كـانت الـسفن
تـفرغ حمولتـها في مينـاء اخلطية على اخلط حـيث تصنع الرماح وسـفن أخرى كانت ترسو
ـسك من الـهـنـد ـسك إلـيـهـا فـدارين تــسـتـورد إذن ا في مـيـنـاء دارين(٩) حتـمل الـطــيـوب وا

وتصنعه ثم تتاجر به في أنحاء اجلزيرة(١٠).

ـواصالت الـتجـارية الـطرق الـتـجاريـة: استـخـدم العـرب في الـبحـرين عـدداً من طرق ا
وهي قسمان:

الـطرق الـبحـرية: سـير العـبديـون جتارتـهم عبـر اخللـيج العـربي فـقد تاجـروا مع الـهند
(١١) وجـنوب غـرب اجلـزيـرة فآل يـامن من عـبـدالقـيس الـذين أشـار إليـهم طـرفة بن والص
العـبد كـانت لهم سفـن جتارية تـبحـر في اخللـيج العربي(١) وكانت سـفن العبـدي تصل إلى

العراق في الشمال كذلك(٢).
لـقد تـاجرت عـبدالـقيس مع الـهنـد والصـ واليـمن واحلبـشة وبالد فـارس والعراق(٣)
صـادر إلى وجود صالت جتـاريـة ب الـبحـرين واحلبـشة وبـ مـنطـقة عـبدالـقيس وتـشيـر ا

.(٤) وأقصى الهند والص

الطرق البرية: طريق البحرين - اليمامة - مكة.

يـقول الـهـمداني:(٥) «بـ اليـمـامة والـبـحرين عـشـرة أيـام» ويصف تـلك الـطريق الـبـرية

(١) ابن األنباري: شرح القصائد اجلاهليات ١٣٧ .
(٢) البالذري: فتوح البلدان ٣٤١ .

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٢٦١ . (٣) جواد علي: ا
صدر. (٤) نفس ا

(٥) الهمداني: صفة جزيرة العرب ١٣٦ .
(٦) سفرنامة: ٩٢.

(٧) أبو الفداء: تقو البلدان ٩٧.
مالك ٢٨ البغدادي: مراصد االطالع ١٣٠/١. (٨) اإلصطخري: مسالك ا

(٩) البغدادي: مراصد االطالع ٣٥٩/١ .
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ـر بـهـا التـاجـر عـلى الـنـحـو الـتـالي: الـبـحـرين خـرشـيم عن الـيـم فـيـذكـر األمـاكن الـتي 
ـوارد فالفروق فاخلوار فـالصليب وبعد ذلك ضي إلى مزلقة فا والرمـانتان عن الشمـال و
يـصل إلى منطـقة الـدهناء ويـصل ماء العـرمة ويـسير في الـسهـباء فيـصل إلى الروضة ثم
سير إلى مكة. يرد اخلضرمة بداية اليمامة ويخرج من اليمامة إلى خرية وبعد ذلك يتابع ا
سافة ب اليمامة واألحـساء أربع فرسخًا ويذكر أبوالفداء(٧) ويذكر خسرو(٦) أن ا

أنها على أربع مراحل.

صادر إلـى هذه الطـريق التي كـان يسلـكها أهل طريق الـبحـرين - العراق أشـارت ا
هجر(٨) والـبحـرين في نـقل جتارتـهم إلى الـشمـال حـيث العـراق واحليـره والـقبـائل الـعربـية
على امتداد الطريق ومئات القرى واألودية(٩) وكانت هذه الطريق قريبة إلى ساحل البحرين
ر ـر بها الـتاجر فهـو بعد خـروجه من األحساء  وقد وصفـها لغدة(١) وعـدد األماكن التي 
ضي إلى بـطن غـر فالـسـتار(٢) وهي في األجـواف وهي مجـمـوعة قـرى كـثيـرة ومـياه ثـم 
أيضاً قـرى كثيـرة وبعدهـا إلى الطريـفة فالـعتيـد فطويلـح التي فيـها قريـة ثثيل الـشهيرة(٣)
وبعـد ذلك يصل إلى الشـيطان مـنطقـة األودية فالـوريعة وقـربها وادي الـسيدان(٤) ثم يصل
ـضي بعدهـا إلى مينـاء األبله ويدخل أرض العـراق وب البـحرين والعراق إلى كاظمة(٥) و

(١) لغدة: بالد العرب ٣٤٤ .
(٢) ابن بليهد: صحيح األخبار ١٨٥/٤ .

(٣) البكري: معجم ما استعجم ٧٧١ .
صدر السابق. (٤) نفس ا

(٥) الدباغ: جزيرة العرب ٢٥٥/٢ .
(٦) ياقوت: معجم البلدان ٥٠٧/١ .

(٧) البكري: معجم ما استعجم ٥٠٣ ولسان العرب ٢٩٠/٧ .
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ١٧٦/١ . (٨) جواد علي: ا

صدر. (٩) نفس ا
برد: الكامل في اللغة ١٤١/١ . (١٠) ا

(١١) الهمداني: صفة جزيرة العرب ١٣٦ .
برد: الكامل في اللغة ١٥٥/١ . (١٢) ا

(١٣) ابن األنباري: شرح القصائد اجلاهليات ١٣٧ .
(١٤) البالذري: فتوح البلدان ٣٤١ .

(١٥) نوادر اخملطوطات ٣٩٨/٨ .
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.(٦) سافة أكثر من خمسة عشر يوماً ؤرخ يرى أن ا أكثر من ١٥ مرحلة وبعض ا

وهناك طرق جتـارية سلكهـا بنو عبـدالقيس في جتارتـهم طريق احليرة - مـكة والتي تمر
في ميـناء اخلـطية(٧) ثم طريق الـعراق - عمان(٨) مـروراً ببالد عـبدالقـيس وفي مثل هـذه الطرق

كانت بالد عبدالقيس تعتبر محطات استراحة وأشهر هذه احملطات هجر والعقير وقطر(٩).

وانئ العبديـة التي استخدمت في مـيادين التجارة فـهي اخلطية ميـناء قطر ومركز أمـا ا
الصناعة في البحرين(١٠) والعقير ميناء في االحساء(١١) وميناء دارين الذي أشرنا إليه(١٢).

وهـناك موانئ أخـرى كان ينزلـها العـبديون كعـدولى في البحرين(١٣) وعمانـة في عمان
واألبلة في العراق(١٤) واجلار في احلجاز(١٥).

ويجب أن ال نغفل دور احليرة كمحطة عبدية في شركات ووكاالت جتارية كبيرة.

نتوجات العبدية والصادرات والواردات فعلى النحو التالي: أما قائمة البضائع وا

واد الغذائية وأهمها التمر ويصدر إلى أنحاء اجلزيرة العربية. ١ - ا

نسوجات القطرية والهجرية إلى مكه ويثرب والعراق وفارس. ٢ - ا

٣ - الرماح اخلطية والدروع احلطمية وتباع في جميع أجزاء اجلزيرة.

٤ - اللؤلؤ وأدوات الزينة والذهب إلى الهند وسائر اجلزيرة.

ـسك والكـافور والـتمـور جتلب من الـهنـد وتصنع فـي دارين وتباع في ٥ - الـطيوب وا
اجلزيرة خصوصاً يثرب.

٦ - اإلبل القطرية والنجائب العبدية.

٧ - يستورد احلديد من بالد فارس.

عارف ٨٤. (١) الثعالبي: لطائف ا
(٢) ابن األثير: الكامل في التاريخ ٣٧٨/٢ .
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٨ - يستورد القنا من بالد الهند.

. ٩ - يستورد احلرير من الهند والص

١٠ - يستورد اخلشب من عمان.

ـفيد أن نشيـر إلى أن احلجاز - وفيـها قريش -  كانت ذات باع طـويلة في ميدان ومن ا
التـجارة وكـان ساداتـهـا يتـاجرون فـأبوطـالب كـان يبـيع العـطر وأبـوبـكر بـاع األثواب وأبـوسفـيان

تاجر بالزيت وعمل سعد بن أبي وقاص في النبل(١) وخديجة بنت خويلد كانت تاجرة مشهورة.

وتاجر الـفرس وكانت لـهم قوافل كـبيرة تـعبر جزيـرة العرب وقـد روى ابن األثير(٢) أن
قبيلة تميم أغارت على لطائم كسرى وقوافله التجارية الذاهبة إلى اليمن فانتهبتها.

عنـدها أوعز كسـرى لعامله عـلى البحرين(١) أن يصـنع طعامـاً لبني تمـيم ويخبرهم أن
شقر(٢) وجعل يرة هي احلنطة) فحضروا إلى حصن ا كسرى أرسل إليهم ميرة حسنة (وا
ـؤامرة واقـتـحـمـوا احلصن الـوالي يدخـلـهم رجالً رجالً ويـضـرب أعـنـاقهم حـتى أحـسـوا بـا

ذبحة باسم يوم الصفقة(٣). ليجدوا أنفسهم أمام مذبحة رهيبة وعرفت تلك ا

وتاجـر األشج من عبـدالقيس(٤) فـقد أرسل ابن أخـته وزوج ابنـته عمـرو بن عبـدالقيس
ومعه مالحف وتـمر إلى مـكة فـلقي الـرسول عـليه الـسالم ورأى عالمـات النـبوة وعـاد ليـخبر

األشح وأسلم االثنان(٥).

واستخدم الـعبديون األدالء واشتهر منـهم دعيميص الرمل العبدي(٦) واألريقط(٧) ودفعوا

(١) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٢٢٤/٥ تاريخ ابن خلدون ٣٦٠/٢ .
(٢) الهمداني: صفة جزيرة العرب ١٧٨ .

لوك ٩٨٤/٢ . (٣) الطبري: تاريخ الرسل وا
(٤) ابن سعد: الطبقات ٥٥٨/٥ .

صدر السابق ٥٥٨/٥ . (٥) ا
(٦) البكري: معجم ما استعجم ١٣٦٧ .
ستفيد ٦١/١ . (٧) األحسائي: حتفة ا

فضليات: ص ٢٩٧ . (٨) ا
عارف اإلسالمية ص ٧٤. (٩) األنصاري: النوادر في اللغة ص ٦٦ ودائرة ا
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دن والقرى والطرق واحملطات واحلدود التي كانوا يعبرونها. كوس والضرائب غير ا ا

ـكـوس التـجاريـة والتـجارة الـبحـرية وأشار الـشـاعر الـعبـدي يزيـد بن اخلذاق إلى ا
كما قلنا(٨).

وبـعد فـيـبـدو أنني أطـلت وقـفتي مـع احليـاة االقـتصـاديـة وما ذلك إال ألنـني أشـعر أن
عـبـدالـقـيس عـاشت في مـسـتـوى حـضـاري جـيـد هذا مـن جانـب ومن جـانب آخر أردت أن
أثـبت أن العـبديـ عـرفوا الـزراعة وحـذقوا الـصـناعـة ومهـروا في الـتجـارة وفي ذات الوقت
تاخمة للبحر تنتقل كانت بعض بطون القبيلة تضرب في أعنـاق البادية وبطون الصحراء ا
مع ماشيتها وتـرعى أغنامها فهي بطون رعوية لكنـني لم أقف عند ناحية الرعاية ألنها أمر

طبيعي في حياة كل عرب اجلزيرة(٩).

٥ - احلياة  الدينية:

دان أهل البحرين قبل اإلسالم بعدد من الديانات مـنها الوثنية والنصرانية واليهودية
واجملـوسية واألسـبذية وغـيرهـا وقد دخلت بـعض تلك الديـانات إلى الـبحرين بـحكم موقـعها

التجاري وصلتها باألقطار األخرى.

١ - الوثنية:

صادر األصنام التي عبدت في البحرين ومن قبل عبدالقيس وهي: ذكرت ا
ـشقـر وسـدنـته بـنـو عامـر بن احلـارث من عـبـدالـقيس(١) أ - الـصـنم ذو اللـبـا: كـان بـا

(١) ابن حبيب: احملبر ٣١٧ وياقوت في معجم البلدان ٣٤٥/٤ .
صدر ٣١٧ . (٢) نفس ا

(٣) دروزه: تاريخ اجلنس العربي ١٠٢/٥ .
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٢٨٢/٦ . (٤) جواد علي: ا

صدر السابق. (٥) نفس ا
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٢٨٧/٦ . (٦) جواد علي: ا
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وكانت له تلبية عـلى النحو التالي «لبيك اللهم لبيك لـبيك رب فاصرفن عنا مضر وسلمن لنا
هـذا الـسـفر واكـفـنـا اللـهم أربـاب هـجر(٢)» وفي تاريخ دروزه(٣) أن هـذا الـصـنم كـان يدعى

شقر. كان الذي كان فيه ذو اللبا وهو ا شقر ولعله أخذ هذه التسمية من ا ا

ب - الصنم قيس(٤): وكان في هجـر ثم نقل إلى أوال في البحـرين وأطلق عليه اسم
احملرق ذلك ألن القراب البشرية كانت تقدم إليه وهي محروقه(٥) فغلب عليه اسم احملرق
وال زالت في الـبحريـن إلى اآلن جزيرة تـسمى احملـرق ويعـتقد أنـها نـسبت إلى هـذا الصنم
ا سمى امرؤ القيس نسبة ونسبة إلى الـصنم قيس سميت القبيـلة - قبيلة عبدالقـيس - ور
إلى هـذا الـصـنم أيــضـاً امـا جـواد عـلي فـيـقـول(٦): «قـيس اسم صــنم قـد نـسـيت عـبـادته
ا كان اسم إله من وصار علماً ألشخاص ويعتقد أيضاً أن قيساً هذا له عالقة «بقوس» ور

آلهة أدوم والقبائل العربية األخرى.

ـنـامـة وعوالي ومـنـاطق الـبـحـرين احلالـيـة وتـسـمـيات مـدنـهـا وقـراهـا وجزرهـا مـثل ا
واحملـرق وعذارى كـلهـا أسـماء ألمـاكن مقـدسة وتـتعـلق بالـشعـائر الـدينـية الـوثنـية ومن هـنا
ـنـامـة مــكـان الـنـوم والـراحـة وهي تـدعى ـقـدسـة(١) فـا أطـلق عــلى الـبـحـرين اسم األرض ا
ـنعـمـة وعوالي مـعـبد في مـرتـفع عـال من األرض واحملرق من احلـريق واحـتراق أحـيانـا بـا
قدمة قرابـ لآللهة وعذارى مكـان الستحمام الـعذارى وهذه األلفاظ جمـيعها لها اجلـثث ا
ا يحـملنـا على القـول: إن الصـنم قيس كان مـوجوداً على داللت جـنائزيـة وطقوس ديـنيـة 

هذه األرض وإن عبدالقيس قد عبدته.

(١) اخلليفة واحلمر: البحرين عبر التاريخ ٩٦  موسوعة البحرين للخضري ص ٢٢.
(٢) ابن الكلبي: األصنام ص ١١١ التحفة النبهانية ص ١١.

صدر: ص ١٠٧ ١١١ . (٣) نفس ا
(٤) هداية سلطان: نوازع العرب وسجاياهم ص ٣٦.

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٢٩٢/٦ . (٥) جواد علي: ا
(٦) ابن الكلبي: األصنام ١٠٨ .

ثقب ٢٧٠ . (٧) ديوان ا
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وهـناك أصنـام أخرى عـبدتهـا البـحرين وعبـدالقـيس ومنهـا الصـنم «عوض» وكان من
(٢) والـصـنم أوال الــذي نـسـبت إلـيه أصـنـام بــكـر بن وائل وأطـلق عـلــيه اسم احملـرّق أيـضـاً

جزيرة أوال في البحرين(٣) وعبدت عبدالقيس الصنم أوال مع قبيلة بكر بن وائل.

وتشير هداية سلطان(٤) إلى أن اجلاهلي اقتـبسوا عبادة األصنام واألوثان من األ
اجملاورة وأن جمـيع األصنام الـتي عبدت في الـبحرين كانـت شأن أصنام اجلـاهليـة تقربهم

زلفى من الله.

وظاهـرة االنتـساب إلى االصـنام واضـحة مـألوفـة على أرض اجلـزيرة الـعربـية ومـنها
عبدالقيس وامرؤ القيس وعبدالالت وعبد ود وعبدالشارق وعبد مناف(٥).

ثقب اً وقد ذكره الشاعر ا والبد لنا من أن نذكر الصنم جلسد(٦) الذي كان يعبد قد
العبدي ح قال(٧):

فــــــبــــــات يـــــــجــــــتــــــاب شُــــــقــــــارى كــــــمــــــا
ــــــشـي إلى اجلَـــــــلــــــسَــــــدِ بـــــــيــــــقــــــر مـن 

وكان للعرب حجارة تطوف بها يسمونها «األنصاب» ويسمون الطواف حولها دوار.

ثقب العبدي إلى ذلك فقال(١): وقد أشار ا
يــــطـــــيف بـــــنُـــــصِـــــبــــهـم حُـــــجن صـــــغــــار

فــــــقــــــد كــــــادت حــــــواجــــــبــــــهـم تــــــشــــــيب

(١) ابن الكلبي: األصنام ص ٤٢ .
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٣٣٦/٦ - ٣٩٨ . (٢) جواد علي: ا

(٣) صالح العلي: محاضرات في تاريخ العرب ١٧٠/١ .
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٥٨٣/٦ . (٤) جواد علي: ا

صدر السابق ٥٨٣/٦ . (٥) نفس ا

صدر السابق ٥٨٣/٦ . (٦) نفس ا
(٧) موسوعة اخلليج العربي ٧ - ٢٠.

عارف ٦٢١. (٨) ابن قتيبة: ا
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إليهـا ويطوفون بهـا وينذرون حولها وكـان لألصنام عبدالـقيس بيوت يتـقربون 
إليـها وجـاءتهـا الـقبـائل األخرى إلى مـناطق ـا حـجت العـرب  ويـحبـسون عـليـها ور

شقر(٢). هجر وا

٢ - النصرانية:

سيـحية(٣) وقد ساعد تـسربت الـنصرانـية إلى البـحرين عـلى يد البـعثات الـتبـشيريـة ا
ـناذرة بالنـصرانية عـلى ذلك النواحي التـجارية خـصوصاً من ناحـية العراق(٤) ولقد دان ا
ـذهب النـسـطـوري هو الـسـائد في الـبـحرين(٦) وفي مـطلع الـقرن قـبل عـبدالـقيس(٥) وكـان ا
ـيالدي وفـدت بـعثـة مـسـيـحـيـة إلى الـبـحرين(٧) وبـذلك أصـبـحت احلـيـرة والـبـحرين الـثـالث ا
سـيـحيـة وبـكثـرة في قـبائل ـذهب الـنسـطـوري وانتـشـرت ا ـسيـحـية وعـلى ذات ا تـتـبعـان ا
ربـيــعـة  فـابن قـتـيـبـة(٨) يـقـول: «كـانت الـنـصــرانـيـة في ربـيـعـة وغـســان وقـضـاعـة واعـتـنـقت
عـبدالقيس النصـرانية وكذلك بكـر بن وائل» وكان من أشراف النـصارى عند ظهور اإلسالم
نذر اجلارود الـعبدي سـيد عبـدالقيس(١) وقد أسـلم بعد ذلك وحسن إسالمه وكـذلك كان ا

بن ساوى العبدي نصرانياً فأسلم(٢).

سيح(٣). وروي أن رئاب الشني وبحيرا الراهب كانا على دين ا

(١) ابن سعد: الطبقات ٥٠٧/٥ .
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٥٤٢/٦ . (٢) جواد علي: ا

سعودي: مروج الذهب ٨٢/١ ٨٩. (٣) ا
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٥٢١/٦ . (٤) جواد علي: ا

(٥) شيخو: النصرانية وآدابها ٧١/١ .
صدر السابق ٧١/١ . (٦) نفس ا

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٥٨٣/٦ . (٧) جواد علي: ا
صدر السابق. (٨) نفس ا

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٥١١/٦ . (٩) جواد علي: ا
(١٠) صالح العلي: محاضرات في تاريخ العرب ١٧١/١ .

(١١) البكري: معجم ما استعجم ٨٤ .
(١٢) البالذري: فتوح البلدان ٧٩ .
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وقـد تــمـركــزت الـنــصـرانــيـة عــلى أرض الـبــحـرين وفي مــنـاطـق قـطـر وهــجـر ودارين
وســمـاهـيج(٤) فـفي قــطـر كــانت أسـقــفـيـة وتــسـمى بــيت قـطــرايـا وكــان عـلى قــطـر أسـقف
هوتوما(٥) أما دارين فـقد تأسـست أسقفيـتها عام ٤١٠م(٦) وفي هجـر كانت أسقـفية أخرى

ويتبعها اخلط(٧).

ومن هـنـا نـدرك أن األديـرة والـكـنـائس واألسـقـفـيـات انـتـشـرت في الـبـحـرين ومـنـاطق
عبدالقيس كما كانت منتشرة أيضاً في احليرة(٨).

٣ - اليهودية:

تسربت إلى البحرين عن طريق التجارة(٩) ونظرًا لشدة طقوسها الدينية لم تلق رواجاً
ب الـعرب بـشكل واسع(١٠) فـلم يكن لـيهـود هجـر أثـر واضح قبل اإلسالم ويـبدو أنـهم قد
الح ابن يامـن كان يـهـودياً وهـو تـاجر عمـلـوا في ميـادين الـتـجارة والـصـنـاعة ويـقـال: إن ا

كبير له عدد من السفن(١١) وعندما أسلم العبديون بقي اليهود يدفعون اجلزية(١٢).

تبـادلة ب الرسـول عليه السالم وأهل ويرد ذكر اليـهود ودفعـهم اجلزية في الكـتب ا
ـنذر بن ساوى العـبدى والي البحرين كـتاباً إلى الرسول الـبحرين وعبـدالقيس فقد أرسل ا
عـلـيه الـسالم بـإسالمه وتـصـديـقه وقـال «إني قـرأت كـتابـك علـى أهل هـجر فـمـنـهم من أحب
اإلسالم وأعـجبه ودخل فـيه ومنـهم من كرهـه وبأرضي مـجوس ويـهود فـأحدث لي في ذلك
أمرك». ويـروى أن الـرسـول عـلـيه الـسالم رد عـليه بـكـتـاب وفـيه «ومن أقـام عـلى يـهـوديته أو

مجوسيته فعليه اجلزية»(١).

(١) ابن سعد: الطبقات ١٩/٢ الزرقاني: شرح الزرقاني ٣٥٢/٣  البالذري: فتوح البلدان ٨٠ .
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٥١٣/٦ . (٢) جواد علي: ا

(٣) البالذري: فتوح البلدان ٨٠.
(٤) ابن سعد: الطبقات ١٩/٢ .

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٦٩٣/٦ . (٥) جواد علي: ا
(٦) البالذري: فتوح البلدان ٨٥.

(٧) ابن سعد: الطبقات ١٩/٢ البالذري: فتوح البدان ٨٠ الزرقاني: شرحه ٣٥٢/٣ .
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ـتــبـادلـة بـ الـرسـول عـلــيه الـسالم وحـكـام الـبــحـرين تـبـ لـنـا أن ومن هـذه الـكـتب ا
اليهودية كانت موجوده قبل اإلسالم في منطقة البحرين خاصة في أرض هجر.

وفي األخـبـار(٢) أن الـيـهـوديـة تـواجـدت فـي مـنـاطق كـثـيـره من اجلــزيـرة الـعـربـيـة كـان
أشهرها اليمن ويثرب وخيبر واليمامه والبحرين وأماكن أخرى.

٤ - اجملوسية:

دخـلت إلـى البـحـرين من بـالد فارس(٣) وكـان في مـنـطـقـة هـجـر كـثـيـر من اجملوس(٤)
(٥) وكان لـهم مرزبـان فارسي(٦) ويقال انه ولهـم نفوذ لـقربـهم من إمـبراطـورية الـساسـاني
أسـلم ومعـه قلـيل من قـومه بـعـد أن كـتب الرسـول عـلـيه الـسالم كـتابـاً إلى مـجـوس هـجر(٧)
وجـاء فـيه «أما بـعـد من شـهد مـنـكم أن ال إله إال الـله وأن مـحمـداً عـبده ورسـوله واسـتـقبل
قبلتـنا وأكل ذبيحـتنا فله مـثل ما لنا وعلـيه مثل ما علـينا ومن أبى فعـليه اجلزية على كل
رأس ديــنــار عــلى الــذكــر واألنــثى ومن أبـى فـلــيــأذن بــحــرب من الــله ورســوله» وتــســربت
اجملـوســيـة إلى الـيـمـن والـيـمـامــة وعـمـان وفي األخـبــار أنـهـا تـفــشت في بـني تــمـيم جـيـران

عبدالقيس(١) ولذا قال فيهم أوس بن حجر(٢):
والـــــفــــارســـــيــــة فــــيـــــهم غـــــيــــر مـــــنــــكــــرة

فـــــــكــــــــلــــــــهـم ألبــــــــيه ضــــــــيــــــــزن ســــــــلف

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٦٩٣/٦ . (١) جواد علي: ا
(٢) ديوان أوس بن حجر ٧٤ ديوان الضيزن: الرجل يأتي أمه وخالته.

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٦٩٤/٦ . (٣) جواد علي: ا
(٤) ابن سعد: الطبقات ١٩/٢ .

(٥) البالذري: فتوح البلدان ٨٠.
(٦) صالح العلى: محاضرات في تاريخ العرب ١٧١/١ .

(٧) البالذري: فتوح البلدان ٨٠.
صدر السابق. (٨) نفس ا

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٦٩٤/٦ . (٩) جواد علي: ا
(١٠) ابن حزم: جمهرة انساب العرب ٢٣٢ .
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وكان اجملوس شأن اليهود يعملون في التجارة والصناعة والزراعة.

وتعاليم اجملوسيـة تدين بالنور والظلمة واخليـر والشر فاخلير من فعل النور والشر
من فعل الظلمة وهم يعبدون النار(٣).

ـعـلـوم أن هـذه الـديـانـة تـتـعـارض وأخالق الـعـرب وعـاداتـهم ولـذا فـإن أتـبـاعـهـا ومن ا
قليلون وكان اجملوس كاليهود يؤدون اجلزية(٤).

أما الـديانة األسـبذية(٥) والـتي عرفت في بـني تميم فـأغلب الـظن أنها ذات اجملـوسية
إذ لم تـرد معـلومـات مفـيدة حـول هذه الـديانـة وتعـاليـمها(٦) وقـد اشتـقت اسمـها من األسب
وهو احلـصـان وأطلق عـليـهـا عبـادة اخليل(٧) ويقـال: أنه دان بـها بـنو عـبـدالله بن دارم من
نـذر بن سـاوي كان إسـبـذياً(٨) ويـذكـر أبوعـبـيدة أن أسـبذ ـصـادر أن ا تـميـم وفي بعض ا

قائد فارسي لكسرى على البحرين(٩) وأسبذ كذلك قرية في هجر(١٠).

ويـقول جـواد عـلي : إنه ال عالقـة ب اجملـوسـيـة واألسبـذيـة ورأيه أن األسـبذيـة تـعني
نـذر بـن سـاوى كـان أسبـذيـاً أي بـدرجـة فـارس وهي مـن درجـات الـشرف الـفـرسـان وأن ا

والرفعة في اجليش الساساني(١).

نذر حكم البحرين من قبل الفرس قبل اإلسالم. وقد أشرنا إلى أن ا

ويتضح لنا أن األسـبذية رتبة عسكرية فارسـية وهي للرجل الفارس الذي يركب الفرس
واحلصـان وال يخـفى مـا يلـقاه الـفارس من مـكانـة وقـداسة ولـهذا حـدث حتريف وتـداخل ب
رتـبة الـفرس واحلصـان وديانـة الفرس فـأصبـحت الرتبـة لتـقديس الفـرس وعبـادة اخليل ولذا

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٦٩٤/٦ . (١) جواد على: ا
صدر السابق ١٠١/٦ . (٢) ا
(٣) سورة العنكبوت آيه ٦١.

ثقب ١٠١ أجالدها: يداها ونفسها قصيدها: سمنها وحلمها. (٤) ديوان ا
(٥) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٠٥/٣ .

صدر السابق. (٦) نفس ا
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قيل : أن األسبذية هي عبادة اخليل.. وإال فأين تعاليم هذه الديانة وأتباعها وقادتها?.

ضي إلى الرأي القائل بأنها رتبة عسكرية ال ديانه أساسية. األمر الذي يجعلنا 
ـوحـدين فـبـ الـعـرب كـان الـكـثـيـرون منـهم(٢) وعرفـت أرض عـبدالـقـيس الـتـوحـيـد وا
(٣) إلى هذا «ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض وسخّر الشمس وأشار القرآن الكر

ثقب يقول(٤): والقمر ليقولن الله» وورد ذكر الله وقدرته ومشيئته في شعر العبدي فا
وأيــــــــــــقـــــــــــــنـتُ إن شــــــــــــاء اإللــه بــــــــــــأنـه

ســــيــــبـــــلــــغــــني أجـالدُهــــا وقــــصــــيــــدُهــــا

ن وحّـد الـله في اجلـاهلـيـة وفـيه قال وفـي «العـقـد الـفـريد»(٥) أن رئـاب الـشنـي كان 
الشاعر(٦):

رئـــــــاب وأنّـى لــــــــلـــــــبــــــــريـــــــة كــــــــلـــــــهـــــــا
ـــثـل رئـــاب حــــ يــــخــــطـــر بــــالــــســــمـــر

سـيح ويروى أنـهما وقـد أشرنا إلى أن رئـاب الشـني وبحـيرا الراهـب كانا عـلى دين ا

صدر السابق مروج الذهب ٨٢/١ ٨٩ ١٠٢/٢ . (١) نفس ا
(٢) ابن سعد: الطبقات ٥٥٨/٥ وقال البعض كانوا اثنى عشر رجالً في الطبقات وعن الواقدي أنهم عشرون
رجالً وعن أبي خيرة الصباحي قـال «كنا أربع راكباً» ويـورد السهلي أسماء ثمـانية أشخاص وابن كثير

يورد أنهم ثالثة عشر راكب وابن حجر يقول خرج األشج في ستة عشر رجالً من أهل هجر.
ـنذر (٣) ابن سـعد: الـطبـقات ٥٥٧/٥ ابن حـجر: االصـابه ١٧١/٢ «كان األشـج - أشج عبـدالقـيس - واسمه ا
بن عائذ بن احلـارث العابدي صديـقاً لراهب ينـزل بدارين فكان يلـقاه في كل عام فلـقيه عامًا بـالزارة فأخبر
ـكة يأكـل الهديـة وال يأكل الـصدقـة ب كتـفيه عالمـة يظـهر عـلى األديان  ثم مات األشج أن نبـياً يـخرج 
علومات الراهب فبعث األشج ابن اخته من بني عـامر واسمه عمرو» وقد أوصاه األشج بـأن يحصل على ا

ا رآه وسمعه فأسلم األشج وكتم إسالمه إلى أن سافر في الوفد. الرديه وعاد عمرو فأخبر خاله 
(٤) احللبي: السيرة احللبية ٢٤٩/٣ .

(٥) سيرة ابن هاشم ٢٤٢/٤ البالذري في فتوح البلدان ٨٠ .
لـوك ٩٦٧/٤ ابن األثير: الـكامل في الـتاريخ ٣٧٠/٢ الـبالذري: فتوح الـبلدان (٦) الطـبري: تاريخ الـرسل وا

.٨٠ - ٨٥
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ـوحدين إلى نواحي الفـكر واحلكمة وحدين(١) ويـعود السبب في أمر الـتوحيد وا كانا من ا
. عند الشني والنكري

ـختلف الـديانات مسـيحيـة ويهودية وهكـذا تأثرت مـنطقة الـبحرين وأرض عـبدالقيس 
. ومجوسية ودان أرباب الفكر واحلكمة بالتوحيد وقد عرفنا أن العبدي كانوا وثني

وعـندمـا جـاء اإلسالم وجد بـ الـعبـدي عـقـوالً ترحب بـنـوره وصدوراً تـتـعاطف مع
ـشـبع بـحريـة اإلنـسان وعـدله الـذي تفـتـقـده بقـيـة األديان فـسـارعوا إلى اعـتـناقه سالمة ا
ـديــنـة وكـان عـددهم فـي الـوفـادة األولى قـرابــة الـعـشـرين(٢) رجالً وسـافــرت وفـودهم إلى ا
(٤) ـنــذر بن احلـارث» وعـددهم فـي الـوفـادة الـثــانـيـة ســتـة عـشـر رجالً بــرئـاسـة األشج(٣) «ا
بـرئـاسـة اجلـارود وبـعـد وفـاة الــرسـول عـلـيه الـسالم وارتـداد الــقـبـائل عن اإلسالم تـمـسك
الـعبديـون باإلسالم بفـضل جهود اجلـارود العبدي(٥) الذي كـان حسن اإلسالم صلـباً على

.(٦) رتدين مع العالء احلضرمي في هجر قتاالً مجيداً دينه وقاتل العبديون ا

٦ - العالقات اخلارجية:

مواطن عـبدالقـيس ومنـازلهـا التي أسـلفـنا احلديث عـنهـا توسـطت أقطـار احلضارات
ة فتناولت منها ما ينـفعها واغترفت ما يفيدها وأقامت عالقات وثيقة وصالت وطيدة القد

تاخمة وأهمها: مع األ اجملاورة والقبائل ا

١ - بالد فارس:

(١) احلوفي: احلياة العربية في الشعر اجلاهلي ١٠٧ .
لوك ٦٧/٣ تاريخ ابن خلدون ٦٢٢/٢ . (٢) البالذري: فتوح البلدان ٧٨ الطبري: تاريخ الرسل وا

(٣) اخلليفة واحلمر: البحرين عبرالتاريخ ٧١/١ .
(٤) ابن األثير: الكامل في التاريخ ٣٩٨/١ .

صدر السابق وعاد سابور بعد ذلك وصالح عبدالقيس. (٥) نفس ا
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ــة بـ الـعــرب والـفـرس قــبل إمـارة احلـيــرة وفي الـقـرن يـحـدث الــتـاريخ بـصــلـة قـد
ـيالدي الـثــاني كـان عـلى مــديـنـة قـرب دجـلــة والـفـرات حـاكم عــربي من قـضـاعـة(١) وقـبل ا
ناذرة اإلسالم كـانت البحـرين تابعة لـلدولة السـاسانية الـفارسية(٢) ودخلت حتت سيـطرة ا

في فترات من الزمن(٣).
وتأتي أول إشارة لعالقات عبدالقيس والفرس أيام سابور ذي األكتاف فابن األثير(٤)
يحـدثنا عـن مهاجـمة عـبدالقـيس لسـواحل بالد فارس وغـلبـة أهلهـا ومكث الـفرس حـيناً من
الزمن ال يغزون فيه أحداً لصغر ملكهم وعـندما ترعرع سابور اختار جيشاً عظيماً عبر به
البـحر إلى اخلط وأعـمل السـيف في أهل البـحرين وقـتل الكـثيـر من عبـدالقـيس ولم يلـتفت
ا استمر في خطـته واجتاح قبائل تميم وبكر بن وائل وقتل رجال تلك القبائل إلى غنيمة وإ
حتى سـالت دماؤهم ثم قـصد قـبائل الـيمـامة وصـعد إلى مـنطقـة الشـمال حـيث قبـيلـة تغلب
ا قام بـتغيير وكـان ينزع أكتـاف الرجال فسمي «بـذي األكتاف» ولم يقف عنـد هذا احلد وإ

وتبديل مواطن ومنازل بعض القبائل على أرض البحرين(٥).

ومن هـنـا ندرك الـصلـة بـ فارس وعـبدالـقـيس فالـعبـديـون عنـدما آنـسـوا في أنفـسهم
ـنعة عـبروا اخللـيج وتغلـبوا على الـفرس وجواد علي(١) يشـير إلى أن هذا الـهجوم القوة وا
ـعـاش وضـنك احلـياة بـيـنـمـا تؤكـد مـصـادر اخرى(٢) أن امر الـعـبدي جـاء نـتـيـجة ضـيق ا

(١) تاريخ ابن خلدون ٥٥/٢ .
(٢) احلمر واخلليفة: البحرين عبر التاريخ ٧٣/١ .

(٣) البالذري: فتوح البلدان ٧٨.
مالك ٢١٨. سالك وا (٤) البكري: ا

(٥) صالح العلي: التنظيمات االجتماعية في البصرة ٢٣١.
مالك ٢١٩. سالك وا (٦) البكري: ا
(٧) ياقوت: معجم البلدان ٥١١/١.

سعودي: مروج الذهب ٢٤٥/١ . (٨) ا
(٩) البالذري: فتوح البلدان ٨٠ وابن األثير في الكامل ٢١٥/٢ .

(١٠) النجم: البحرين في صدر اإلسالم ١١٧ .
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هاجـمة السواحل الفارسية واحتاللها القيس ملك احليرة أوعـز لعبدالقيس وقبائل أخرى 
طمعاً في امبراطورية عربية واسعة.

وكـان لــلـفـرس جـالـيـة كــبـيـرة في هـجـر والــبـحـرين وحـامـيــة من اجلـيش حلـفظ األمن
الـداخـلي وكانـت وراء أبنـاء الـفـرس تمـدهم بـأسـبـاب القـوة والـنـفوذ(٣) وقـد رأيـنـا أن فارس
كـانت تـؤم األسـواق الــعـبـديـة وتـتــاجـر فـيـهـا(٤) وقــامت الـتـجـارة بـ الـبــلـدين فـالـعـبـديـون
ـيـرة واحلـنـطـة إلى اجلـزيـرة مـارة بأرض اسـتـوردوا احلـديـد من فارس(٥) وفـارس تـرسل ا
ـكــعـبــر الـفـارسي «أزاد الــبـحـرين(٦) كــمـا وضع الــفـرس والة عـلى الــبـحــرين ذكـر مــنـهم ا

رزبان في هجر(٨). فيروز»(٧) وا

وكـان الـفـرس يـسـتـعــمـلـون والة من الـعـرب عـلى مـنـطـقـة الــبـحـرين والـقـبـائل الـعـربـيـة
ــنـذر بن سـاوى الـعـبـدي(٩) وهـذا اإلجـراء ـتــاخـمـة وقـد عـرفـنــا من والتـهم قـبل اإلسالم ا ا
الفارسي يـرجع إلى رغبة الفرس في تأم حـدودهم الغربية وضبط القـبائل العربية لضعف

ادارتهم وسلطتهم العسكرية هناك(١٠).
رزبـان - يدير شؤونها ويختص بها(١) أما اجلاليات الـفارسية فلها حاكم فارسي - ا
وحتت امـرته قوة عسكـرية محدودة ولـيس له سلطة أو نفـوذ كبير عـلى العرب ويتضح ذلك
ـراسالت الـتي قـامـت ب يـثـرب والـبـحـرين فـقـد أرسل الـنـبي عـلـيه الـسـالم كتـابـاً إلى في ا

نذر بن ساوى العبدي يطلب إليه فيه اإلسالم كما أرسل كتاباً آخر إلى مرزبان هجر(٢). ا

عـلوم أن الفرس كانوا يواجـهون الدولة البيزنطـية العظيمة فـجهودهم العسكرية ومن ا

(١) ابن سعد: الطبقات ١٩/٢ .
صدر السابق. (٢) نفس ا

(٣) صالح العلي: محاضرات في تاريخ العرب ٦٤/١ .
(٤) ابن األثير: الكامل في التاريخ ٤٨٢/١ .

(٥) البالذري: فتوح البلدان ٨٥  سلسلة أبطال اإلسالم للعناني ص ٣٧.
(٦) األحسائي: تاريخ األحساء ٦٩.

(٧) العناني: سلسلة أبطال اإلسالم ٣٧.
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كـلهـا كـانت موجـهـة لصـد هجـوم الـروم ولذلك سـانـدوا دولة احلـيـرة في أطراف الـعراق(٣)
لتكون سدًا منيعاً أمام تقدم الروم وهجمات العرب.

وفي ذي قار(٤) كـانت جـمـوع عـبـدالـقـيس تـقـاتل إلى جـانب الـبـكـريـ والـعـرب وتـهزم
الفرس وتنتصر عليهم.

وبعد اإلسالم عبر الـعالء احلضرمي بجيوش عبدالقـيس وبعض القبائل البحر واحتل
بالد فارس(٥) ويعيد التاريخ نفسه وتتثـبت أقدام العبدي مرة ثانية على شاطئ اخلليج من
ـنـتـصـرة يـؤمــهـا ثالثـة من عـبـدالــقـيس : اجلـارود الـعـبـدي جـهـة فـارس وقـاد اجلـيــوش ا

نذر العبدي(٦). وســوار بن همام العبدي وخليد بن ا

وهكذا لم يترك العبديون فرصـة للنيل من الفرس والدفاع عن مواطنهم ومنازلهم وقد
وقفت الـبحـرين حصـنًا شـامخـاً أمام تـوغل جيـوشهم فـي أرض اجلزيـرة العـربيـة وصمدت
صموداً جـباراً ترد هـجماتهم بل وعـندما كانت جتـد الفرصـة سانحة تـعبر البـحر إليهم في

عقر دارهم(٧). وال يحدثنا الشعر العبدي عن هذه العالقة مع الفرس.

وعـنـدمـا جاء اإلسـالم ودوى صوتـه قويـاً في جـنـبـات اجلـزيـرة هـبت عـبـدالـقـيس تـلبي
. نداءه وتدخل في دين الله أفواجاً

ناذره في احليرة: ٢ - مع ا

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ١٥٨/٣ . (١) جواد علي: ا
صدر السابق ١٥٨/٣ . (٢) نفس ا
صدر السابق ١٦٩/٣ . (٣) نفس ا

(٤) السهيلي: الروض األنف ٥٣/١ .
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ١٦٩/٣ . (٥) جواد علي: ا

صدر ١٨٧/٣ . (٦) نفس ا
(٧) اخلليفة واحلمر: البحرين عبر التاريخ ٥٩ .

صدر: ٧٥ . (٨) نفس ا
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ١٩٨/٣ . (٩) جواد علي: ا
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تـقع احلـيـرة عـلى ضـفة الـفـرات الـغـربـيـة من الـعراق(١) ساهـم الفـرس في إنـشـائـها
وكانت لـهم عليـها سيـادة وسلطان(٢) وسكـانها مزيـج وخليط من قبـائل عربية:(٣) التنـوخيون
صـادر إلى أن عبـدالقيس والـعبـاد واألحالف وسائـر العرب مـن القبـائل األخرى  وتـشيـر ا

ساهمت في إنشاء احليرة(٤).

ـعاهـدها العـلمـية وحوانـيتـها التـجارية قـصورها عـجيـبة منـازلهـا جميـلة اشـتهرت 
ط فارسي ولـهدف عسكري فقد وقفت سداً مـنيعاً أمام هجمات الروم وغزوات بنيت على 

العرب على حدود الدولة الفارسية(٥).

بـدأ حـكم مـلـوك الـلـخـمـيـ في احلـيـرة بـعـمرو بـن عدي(٦) حـيث أقـر الـفـرس الـنـظـام
الـسـيـاسي لهـذه الـدولـة وتتـابع مـلـوكهـا وأشـهـرهم امر الـقـيس بن عـمرو(٧) الـذي عـاصر
سابورا ذا األكتاف وسعى لتكوين إمبراطورية عربية مستعيناً بعبد القيس ذات القوة لتنفيذ
آمالـه وحتقيـق آمانيه(٨) وبالـفعل فـإن دولة احلـيرة ضـمت في أيامه الـعراق وأطـراف الشام
وجنـداً والبحـرين واحلجـاز وسواحل فـارس واليـمن وقد سـجل على قـبره أنه أخـضع قبائل

عربية عديدة وامتد نفوذه إلى البحرين(٩).

ـناذره ربـيبـة الـدولة الـفارسـية وأن وحتـدثـنا األخـبار أن الـبـحرين كـانت تـابعـة لدولـة ا
قـتل طرفـة بن العـبد على عمـرو بن هنـد ملك احلـيرة أوعـز إلى وإليه عـلى البـحرين يـومهـا 

أثر هجائه له(١).

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٢٤٤/٣ . (١) ا

رتضى: ١٨٣/١ رسالة الغفران: ٣٣٨. (٢) أمالي ا
(٣) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ١٣٧.

رزباني: معجم الشعراء ٢٠١. (٤) ا
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٢٣٢/٣. (٥) جواد علي: ا

صدر ٢٤٦/٣. (٦) نفس ا
(٧) كحالة: معجم القبائل العربية ٧٢٦/٢.
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ـعـلى بن حـنش الـعـبدي(٢) وتزعم ـرتـضى ذكـر أن عـاهل البـحـرين هـو ا فـالـشـريف ا
روايـات أخرى أن الذي قتل طـرفة هو الربـيع بن حوثره العبـدي وكان عمرو بن هـند قد عينه

والياً على البحرين(٣).

ـكـعـبر الـوالي الـفـارسي وكـان عامل عـمـرو بن هـنـد على وروايـات أخـرى تـشيـر إلى ا
عمان والبحرين(٤).

أيا كان األمـر فالذي نفهمه أن البـحرين ومناطق عبدالقـيس في هذا الوقت كانت تابعة
ناذرة(٥). وخاضعة لسلطة ا

وقبل اإلسالم كانت احليرة وبصرى إمارتان عربيتان يفد إليهما الشعراء ويلقون من
نذري أكثر الشعراء اجلاهلي ملوكهما كل ترحاب وتشجيع ورعـاية وقد وفد على البالط ا
ـنـخّل اليـشـكري وعـمـرو بن كلـثـوم واحلارث ـسيب بـن علس وا ومنـهم عـمرو بن قـمـيئـة وا

ثقب العبدي والنابغة الذبياني(٦). اليشكري وا

واتـصل الـعـبــديـون اتـصــاالً مـبـاشـراً بــثالثـة من مـلــوك احلـيـره وهم عــمـرو بن هـنـد
لقب (بأبي قابوس)(٧). نذر ابن أخي عمرو بن هند وا وقابوس بن هند والنعمان بن ا

ناذرة والعـبدي فكـانت عدائية من جانب أمـا العالقات ب احلـيرة والبحـرين أو ب ا
ــنـاذره وأشــهـرهــا دوسـر(١) وسـلــمـيــة من جــانب آخـر وقــد حـدثــنـا الــشــعـر أن كــتـائب ا

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٢٤٧/٣. (١) جواد علي: ا
فضليات ٥٧٦. (٢) األنباري: شرح ا

فضليات ٢٩٦. (٣) ا
صدر ٢٩٧. (٤) نفس ا

(٥) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٣٨٧ وانظر :  ديوان عبدالقيس.
(٦) انظر  : شعر احلرب.
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واجلأواء(٢) كانت جتـتاح أرض العـبدي وتـوجعهم قـتالً وتسوق أسـراهم وتفتك بـرجالهم
ولذا جند ثورات متتالية من العبدي وهجاء مراً من شعرائهم.

ر الشاعران يزيد وسويد الشنيان فيزيد يرى وأشعل هذه الثورة العاتية والهجاء ا
بأن النعمان خائن مخادع(٣).

ـنـاذرة بأن يـرفـعـوا أيـديـهم عن عـبـدالـقـيس ويـوقـفوا وفي قـصـيـدة أخـرى طـلب إلى ا
هجماتهم عليهم(٤):

أقــيـــمــوا بـــني الـــنــعـــمـــان عــنـــا صــدوركم

وأال تـــــقــــــيـــــمــــــوا كـــــارهــــــ الـــــرؤوســـــا

نـاذرة وإيـذائـهم إذ يصف ولم يـكن سـويـد أخو يـزيـد بـأقل حـماسـة مـنه في هـجـاء ا
عمرو بن هند بالظلم وحب العدوان(٥).

وفي شـعر الـعبـدي إشـارات كثـيرة إلى هـذه العالقـة العـدائية سـنفـصل احلديث في
شأنها عند دراستنا لشعر احلرب(٦).

ـثقب الـعـبدي ـصادر(١) ويبـدو أن مـوقف ا أما الـعالقـة السـلـميـة فـتقـول بـها بـعض ا
ناذرة ومن ثقب ا ـناذره هي التي أوجبت تـلك العالقة فقد مـدح ا الـشاعر وسفارته إلى ا

(١) كحالة: معجم القبائل ٧٢٦/٢.
ثقب العبدي: ٦٨. (٢) ديوان ا

صدر ١٠٢ . (٣) نفس ا
(٤) انظر :  شعر السلم.

برد: الكامل في األدب ٣٧٥/١  الدكتور صالح العلى: محاضرات في تاريخ العرب ٨٥/١ . (٥) ا
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لك عمرو بن هند(٢): دوحيه ا
واضــح الـــــــــــــــــوجـه كـــــــــــــــــر جنــــــــــــــــره

مــــــلـك الــــــســـــــيف إلـى بــــــطـن الــــــعــــــشــــــر

وقال في النعمان أبي قابوس(٣):
فــــــــإن أبـــــــا قــــــــابــــــــوس عــــــــنــــــــدي بالؤه

جــــــزاء بـــــنــــــعـــــمـى ال يـــــحـل عـــــنــــــودهـــــا

نـاذرة لم ال وهو الـرئيس في ـثقب في أشـعاره عـالقة طيـبة بـ العـبديـ وا ويـؤكد ا
قـبـيـلـته الـسفـيـر مـنـهـا إلى احليـرة داوي اجلـراح ويـنـهي اخلـصام وفـي دراستـنـا لـشـعر

يدان اإلنساني(٤). السلم واإلصالح سنأتي على الكثير من جهوده في هذا ا

٣ - العالقات مع اجلزيرة العربية:

لـكة كـندة أن تـفرض سـلطـانهـا على مـساحـات واسعة من أ - مع كنـدة: استـطاعت 
أرض اجلـزيـرة الـعـربـيـة بــعـد أن أتـخـذ حـجـر بن عـمـرو هـضــبـة جنـد مـركـزًا له ومـنـطـلـقـاً

لتوسعاته وسيطرته على القبائل العدنانية(٥).

ـيالدي ثارت قـبائل مـعد الـعدنـانيـة تغـلب وبكر وفي مـنتـصف القـرن اخلامس ا
وائـل وعـبــدالــقــيس وعــنــزة وضــبـيــعــة والــنــمــر بن قــاسط بــقـيــادة كــلــيب بن وائل
واسـتطـاعت أن تتـخـلص من حكم الـيـمن وبذلك تـقلص حـكم كـندة عـلى تـلك القـبائل
غير أن احلرب قامت ب قبائل معد وحدثت حرب البسوس ب بكر وتغلب واستمرت
أربعـ عامـاً وهـناك تـمزقت روابط األلـفـة ب الـقبـائل وانـفرطت وحـدتهـا وأخذت كل

(١) اخلليفة واحلمر: البحرين عبر التاريخ ٨٠/١ .
(٢) اخلليفة واحلمر: البـحرين عبر التاريخ ٨٠/١ صالح العـلي : محاضرات في تاريخ العرب ٨٥/١ ديوان

ثقب العبدي: ص ٢٥٧. ا
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منها تسعى إلى استقاللها(١).

يالدي تـمكن احلارث بن عمرو الكندي من السيطرة وفي مطلع القرن السادس ا
على مـعـظم القـبـائل الـعدنـانيـة ثـانيـة وامـتد سـلـطانه إلى احلـجـاز واليـمن وأصـهر إلى
تغلب وعقد صلحاً ب بكر وتـغلب واشترك في الصلح رجاالت القبائل ومن بينها جد
ثـقب العـبدي وبذا تـكون عـبدالقـيس قد لـعبت دوراً كـبيراً في اإلصالح(٢) واشتركت ا
ة الـيمن شـأنهـا شأن سـائر قـبائـل ربيـعة ودخـلت حتت سيـطرة كـنده بـعد أن في هـز
وزع احلـارث بن عـمرو أوالده عـلى الـقبـائل وذلك عـلى النـحو الـتـالي: حجـر بن احلارث
عـلى بـني أسـد وغـطـفـان وشـر حـبـيل بن احلـارث عـلى بـكـر بن وائل وبـطـون من تـمـيم
ومعـد يكـرب بن احلارث عـلى تغـلب والنـمـر بن قاسط وسـعد بن زيـد منـاة وعبـدالله بن

احلارث على عبدالقيس وسلمة بن احلارث على قيس.

جـرى هـذا الـتـوزيـع بـعـد أن تـفـاسـدت الـقـبـائل وجـاءت إلى احلـارث الـكـنـدي وهـو
يـستـولي عـلى احليـرة وطـلبت إلـيه التـدخل في األمـر ووضع حـد لنـزاعاتـهـا وخالفاتـها
ـيالدي قـد سـيـطـرت عـلى قـبـائل مـعـد وهـكـذا تـكـون كـنـدة في مـطـلـع الـقـرن الـسـادس ا

العدنانية سيطرة تامة.

نذر بن ماء السـماء إلى عرشه في احليرة حيث وسرعان مـا تبدل احلال عندمـا عاد ا
أخـذ يـسـاعـد الـقـبـائل عـلى رفض سـيـطـرة كـندة(١) حـتى اسـتـطـاعت أن تـتـخـلص من حـكم
الـكندي لتـدخل في طاعة اللخـمي مع احلفاظ عـلى روح االستقالل الداخلي لـكل قبيلة من

ولى: أيام العرب في اجلاهلية ١١٢. (١) ابن األنباري: شرح القصائد اجلاهليات ص ٥ محمد جاد ا
(٢) اخلليفة واحلمر: البحرين عبر التاريخ ٨٣/١.

(٣) حتى: تاريخ العرب ١٢٠/١ األصفهاني: األغاني ٢٥٨/١٤ .
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نـذر هو الـذي أصلح بـ بكـر وتغـلب في حرب الـبسـوس حوالي تلك الـقبـائل ويقـال : إن ا
عام ٥٢٥م(٢).

وخالل فـترة الـقرنـ اخلامس والـسادس لـلمـيالد كانـت عبـدالقـيس مثل بـقيـة القـبائل
ـناطـق التي نـزلتـهـا وليـكـون لهـا صوت تـسعـى للـحفـاظ عـلى استـقاللـها وسـيـطرتـها عـلى ا
مـسمـوع ومركز قـوي ب سائـر القبـائل العـدنانيـة أما الشـعر فال يـحدثنـا بشيء عن عالقة

عبدالقيس وكندة(٣).

ب - مع القـبائل األخـرى: يحـدثـنا الـشعـر عن قلـيل من األيام بـ عبـدالقـيس وغيـرها
من القبائل فـهي تارة مهزومة وتارة أخرى منتـصرة حتارب مرة وتلجأ إلى اإلصالح مرة

أخرى وهذه أهم الصالت والعالقات مع القبائل:

مع بـكـر بن وائل: قامت احلـرب بـ عبـدالـقيس وجلـيم بن صـعب بن بـكر بن وائل في
فضّل العبدي ة جليم وانتـصار عبدالقيس وحدثـنا عن ذلك ا أرض ذي طريف انتـهت بهز

في منصفته الشعرية عندما قال(٤):
فـــــأبـــــقـــــيـــــنـــــا ولـــــو شـــــئـــــنـــــا تـــــركـــــنــــا

ـــــــجـــــــيـــــــمـــــــاً ال تَــــــقـــــــود وال تـــــــسَــــــوقُ لُ

ـصـادر أن اجلـارود الــعـبـدي أغـار عـلـى الـبـكـريـ فـي اجلـاهـلـيـة ونـقـلت إلـيــنـا ا

(١) العسقالني: اإلصابة ٢٢٦/١.
(٢) ابن دريد: االشتقاق ٣٣١.

تلمس للصيرفي ص ١٥١. (٣) ديوان ا
صدر السابق ص ١٥٠ يرحض: يغسل. (٤) ا

(٥) ياقوت: معجم البلدان ١٣٤/٥ .
(٦) قرية في البحرين لعبد القيس.
(٧) ياقوت: معجم البلدان ١٤٢/٦ .
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ـفضل يـومها «كـما جرد اجلارود وجـردهم ومن هنا سـمى باجلارود الـعبدي(١) وقال ا
بكر بن وائل»(٢).

وحسبي أن أشير إلى أن رجال عبدالقيس من احلواثر هم الذين قتلوا طرفة بن العبد
تلمس الضبعي(٤)  خال طرفة مشيراً إلى دفع دية طرفة: البكري(٣) وفي ذلك يقول ا

لـن يــــرحـض الـــــســــؤات عـن أحـــــســــابـــــكم
ــــــعــــــبـــــد نــــــعـم احلــــــواثـــــر إذ تــــــســــــاق 

مع عبس: يـبدو أن الـعبـدي انـتصروا عـلى العـبسـي عـندمـا هاجم الـعبـسيون أرض
عبدالـقيس في منطـقة القطـيف ويظهر أن الـشاعر العـبسي عنتـرة دخل هذه احلرب إذ يقول

الشاعر العبدي عمرو بن أسوى(٥):
وتـــــركن عــــــنـــــتـــــر ال يـــــقـــــاتـل بـــــعـــــدهـــــا

أهل الـــــقــــــطـــــيف قــــــتـــــال خـــــيـل كـــــنـــــفع

تارين من هجر فعرضت لهم عبدالقيس (٦) خرج بنو منقر  مع تميم: في يوم عين
ـنـقـريون فـاسـتـعـان بـنـو مـنـقر بـبـني مـجـاشع فـدافـعـوا عـنـهم ضـد عـبـدالـقـيس واسـتـطـاع ا

واجملاشعيون االنتصار على العبدي وقال الشاعر بعد ذلك:(٧)
ونــــحن مـــنــــعـــنـــا يــــوم عـــيـــنــــ مـــنـــقـــراً

ولـم نـــــــنبُ فـي يـــــــومي جـــــــدود مـن األسل

وكـانت تقوم غـارات عديـدة ب العـبديـ وب بني تـميم بـحكم اجليـرة فقـد أغار قيس
بن عاصم ببني سعد على عبدالقيس وهزمهم أكثر من مرة(١).

(١) األغاني: ٨١/١٤ .
رداء أرض بهجر ياقوت ٧٤٠/٤ . (٢) ا

(٣) ديوان عامر بن الطفيل ٤٩.
صدر السابق ١١١. (٤) ا

(٥) األغاني: ٣١٠/١٦ .
(٦) أبو تمام: الوحشيات ١٢٦ وانظر : ديوان عبدالقيس.
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ة مـع قـيس: في يـوم مـرداء هـجر(٢) قـال الـشـاعـر عـامـر بن الـطـفـيل مـشـيـراً إلى هـز
عبدالقيس(٣):

ـــــــــرداء القت وعــــــــبـــــــــدالـــــــــقــــــــيـس بـــــــــا
صــــــبــــــاحــــــاً مــــــثـــــــلــــــمــــــا القت ثــــــمــــــود

صــــــــبــــــــحــــــــنـــــــاهـم بــــــــكـل أقـب نــــــــهـــــــد
ومـــــــــــطـــــــــــرد لـه يــــــــــقـــــــــــد احلـــــــــــديــــــــــد

وأبـــــيض يـــــخـــــطف الـــــقـــــطـــــران عـــــضب
رقــــــــــــيـق احلـــــــــــــد زيــــــــــــنـه عــــــــــــمــــــــــــود

وفي قــصـيـدة أخـرى أشــار عـامـر بن الـلــطـفـيل إلى أن الــقـيـسـيـ أخــذوا سـبـايـا من
البحرين من عبدالقيس إذ يقول(٤):

وقــــد نــــلـــــنــــا لــــعــــبـــــدالــــقــــيـس ســــبــــبــــاً
من الـــــبــــحــــريـن يــــقــــتـــــسم اقــــتـــــســــامــــا

ـؤرخــ اشـتـركت فـيـهـا هـنـاك أيـام أخــرى كـثـيـرة لـكـنــهـا لم تـلق اهـتــمـامـاً من قـبل ا
عـبـدالـقـيس مـع الـقـبـائل األخـرى في اجلـزيـرة ومـنـهـا «يـوم الـنـشـاس»(٥) بـ بـني عـامر من
نقى» الذي أشار إليه ثعلبة بن عمرو عندما قال(٦): عبدالقيس وأهل اليمامة ويوم «فارعة ا

ــــــــــنــــــــــقـى كــــــــــأنـي يــــــــــوم فــــــــــارعــــــــــة ا
عـــــــــلـى أنـي كــــــــظـــــــــمـت لــــــــهـــــــــا أمـــــــــيم

ويوم «ذات الرمث» الذي أشار إليه شاعر من عبدالقيس(١):

فضليات: ١٢١ وانظر : ديوان عبدالقيس. (٣) ا
غتال (نوادر احملفوظات) ١١٧/٦ . (٤) ابن حبيب: أسماء ا

برد: الكامل في األدب ١٤١/١ . (٥) ا
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الفصل الثاني
١ - الشعراء:

ـدن فقد قال أجنبت قـبيلة عـبدالقـيس عدداً كبـيراً من الشـعراء كانوا بـ أشعر أهل ا
دن أهل يثـرب ثم عبدالـقيس ثم ثقيف» أبو عبيده(١) «اتـفقت العـرب على أن أشعـر أهل ا
وأيد ذلك اجلاحظ عندما ذكر أن العبدي الذين نزلوا البحرين أشعر قبيلة في العرب»(٢).

ثقب وقـد استطعـنا أن جنمع شعر نـيف وأربع شاعراً وشـاعرة يقف في مقـدمتهم ا
ثقب شعراء آخرون وهذه إحصائية بأسمائهم وهم: العبدي أشهر شعراء القبيلة ومع ا

فضّل». ١ - عامر بن معشر «ا

مزّق». ٢ - شأس بن نهار «ا

٣ - يزيد بن اخلذّاق.

٤ - سويد بن اخلذّاق.

٥ - ثعلبة بن عمرو.

٦ - عمرو بن أسوى.

٧ - اجلمال العبدي.

٨ - جذل بن أشمط.

٩ - عمرو بن سلمة بن جبير.

١٠ - عمرو احملاربي.

١١ - أنس بن مساحق.

١٢ - حدّار بن ظالم.

(١) األصفهاني: األغاني ١٢٢/٤ ١٣٧/٤ .
(٢) اجلاحظ: البيان والتبي ٨١/١ .
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١٣ - مالك بن ثعلبة.

١٤ - توبة بن مضرس.

١٥ - مسعود بن سالمة.

١٦ - سلمة بن أبي حبابة.

١٧ - مالك بن عروة.

١٨ - ربيعة بن توبة.

١٩ - نشبة بن عمرو.

٢٠ - أسامة بن ربيعة.

٢١ - مويلك بن قابس.

٢٢ - النعمان بن حنظلة.

٢٣ - عروة بن سنان احملاربي.

٢٤ - أبو عفراء احملاربي.

٢٥ - اجلعشم بن عوف.

٢٦ - حريث بن الزبرقان.

٢٧ - ربيعة بن ليث.

٢٨ - عامر بن زيد مناة.

٢٩ - عمرو بن حنثر.

٣٠ - شهاب بن العيف.

٣١ - عبدالله بن جنح النكري.

٣٢ - شعراء مجهولون من عبدالقيس.

٣٣ - الشاعرة أخت سعد بن قرط.

٣٤ - الشاعرة ابنة حكيم بن عمرو.

٣٥ - الشاعرة أم النحيف العبدية.

٣٦ - شاعرات مجهوالت من عبدالقيس.
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٢ - مصادر شعرهم:

من األمـور التي تواجه الباحثـ في مصادر الشعـر اجلاهلي فقدُ كثـير من مجموعات
شعر الـقبائل التي تزخر بأسمـائها كتب التراجم واألنساب فـلم يصل إلينا منها إال صدى
ـشــهـورين من ضــئـيـل وبـاإلضــافـة إلى ذلـك فـقــد تـركــزت عـنــايـة الــرواة والـشــراح حــول ا
ـغـمـورون بـ مـصـادر شـعـريـة أخرى ـقـلـون وا الـشـعـراء ومن هـنـا فـقـد توزع الـشـعـراء ا

تناولت اخملتارات الشعرية والتراجم وكتب الثقافة العربية اخملتلفة(١).

ـصادر التي قلـ في اجلاهـلية فـكان علـينـا أن نفتش عن ا وشـعراء عبـدالقـيس من ا
ـنع من أن يكون حفظت لـنا شعـرهم وأن نطمـئن من بداية الـطريق إلى أنه ليـس هناك ما 
قل جـيد اإلنـتـاج أصيل الـنـظم مطـبوع الـشـعر فـقـد اعتـبر بـعـضهم من فـحول الشـاعـر ا
ـقلة على قدر الشعراء(٢) فـهو مقل فيـما وصل إلينا من شـعره ولذا فإن شعـر هذه الفئة ا

كبير من اجلودة واألصالة الشعرية.

ة صادر القد ومـصادر شعر العـبدي عندي ثالثـة أولها دواوين الشـعر وثانيهـا ا
وثالثها الدراسات احلديثة.

١ - دواوين الشعر:

(٣) بـينـهـا ديوان ذكر الـرواة دواوين الـقبـائل الـتي بـلغ عـددهاء أكـثـر من ستـ ديـواناً
عـبدالـقيس(٤) لكن هـذا الـديوان لم يـصل الـينـا فـقد طـوحت األيـام أشعـاره ومـزقت عوادي
الزمـان أوراقه وبـعـثرت قـصـائـده وكان شـأنه شـأن الـكثـيـر من الـشعـر اجلـاهـلي الذي لم

يصل إلينا.

(١) يوسف خليف: الشعراء الصعاليك ١٥١ ١٥٤ .
(٢) ابن سالم: طبقات فحول الشعراء ٢٧٨ .

(٣) ناصر الدين األسد: مصادر الشعر اجلاهلي ص ٤٥٣ .
ؤتلف واخملتلف ص ٧٠ ٢٥٥ . (٤) اآلمدي: ا
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ولم يـبق لـنـا من بـ دواوين الـقـبـائل إال ديـوان هذيل(١) الـذي لـقـي عـنـايـة فـائـقـة فـقد
تـصدى لدراسـته وشرحه فـي القد كـثيـرون وفي العـصر احلـديث درس أحمـد زكي شعر
هـذيل فـي الـعـصـرين اجلـاهـلي واإلسالمي ومـا دام األمــر كـذلك في شـعـر الـعـبـديـ فـقـد
أخـذت فـي جـمع شــعــرهم ورحت أبــحث عن قــصـائــد ديــوانـهم فـي بـطــون الـكــتب وســائـر
ـظان التي حـفظت لنا تـراث اجلاهلـي والدراسات الـتي تناولت هـذه الفترة من صادر وا ا

أدبنا العربي.

أمـا دواوين شـعراء عـبـدالـقيـس فكـان مـصـيرهـا أيـضـاً مـصيـر دواوين الـقـبـائل التي
ضاعت ولم يصل إلينا منها شيء والديـوان الوحيد الذي جنا من عملية الضياع هو ديوان
ثقب الـعبدي وجند أول ذكر لهـذا الديوان عند أبي بـكر األموي «ت ٥٧٥هـ» فقد ذكر قول ا
ـثـقب البـكري(٣) وفي ثـقب عـلي ابن دريد»(٢) وذكـر شـعر ا أبي علـي القـابي «قـرأت شعـر ا
ـراجع التي اعتمـد عليهـا صاحب اخلزانة(٤) ثقب من ا خزانة األدب للـبغدادي كان ديـوان ا
يمية ٧٧ ثقب ثالث قـصائد: الدالية رقم ٢٨ والنـونية رقم ٧٦ وا ـفضل من شعر ا واختار ا

فضليات. في ا

ـثـقب أربع مـخــطـوطـات ال يـعـرف تـاريخ نـسـخـهـا وال اسم وقـد بــقي لـنـا من ديـوان ا
ـكـتـبـة عـاشـر أفـنـدي ـصـريـة بـرقم ٥ أدب م والـثـانـيـة  نـاسـخـهـا األولى في دار الـكــتب ا
ـصرية رقم ٦ لـغة شن وهي بقـلم الشنـقيطي باألسـتانة رقم ٨٦٧ والـثالثـة في دار الكتب ا

صرية رقم ٥٦٥ أدب وبخط محمود سامي البارودي(٥). والرابعة في دار الكتب ا

(١) بروكلمان: تاريخ األدب العربي ٨٢/١ .
ثقب: ص ٢٦. (٢) ديوان ا

صدر. (٣) نفس ا
(٤) البغدادي: خزانة األدب ٩/١ «بوالق».

ثقب: حتقيق الصيرفي ص ٢٨. (٥) ديوان ا
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ـثقب الشـيخ محمـد حسن آل ياسـ ١٩٥٦ ضمن مجـموعة وقد قـام بتحـقيق ديوان ا
نـفـائس اخملـطـوطـات وفي عـام ١٩٧١ أصـدر األستـاذ حـسن كـامل الـصـيـرفي ديـوان شـعر

ثقب محققاً حتقيقاً علمياً فيه جهد كبير واهتمام عظيم. ا

ة: صادر القد ٢ - ا

وقيمة هذه اجملموعة أنها من أهم مصادر الشعر اجلاهلي(١) وتضم:

صادر صادر الـتاريخية واجلـغرافية وا اخملـتارات الشعرية  واحلـماسات  وا
اللغوية واألدبية.

أ - اخملتارات الـشعرية: لـعلنا ال نـغالي إذا ما قلـنا: إن أهم وثيقـت شعريـت لشعر
فـضـلـيـات لـلـمـفـضل بن مـحـمـد الـضبـي الكـوفي (٢) هـمـا ا ـقلـ من الـشـعـراء اجلاهـلـي ا
عـروف بـاألصـمعـي البـصـري وهـو تلـمـيـذ الـضبي في لـك بن قريـب وا واألصـمـعـيات لـعـبـدا

نهج واالجتاه. ا

فضل من كتب االختيارات الشعرية فضليات أقدم وثيقه اختيارية(٣) أقدم عليها ا فا
هدي ومصـدراً ثرياً في أوقات اجلاهلـية وكان سـبب اختيارهـا أن تكون مرجـعاً للـخليفـة ا
فضل نصور على ا يادين الشعرية(٤) فقد أشار ا فراغه لالطالع على النواحي األدبية وا

هدي ويعلمه رائع الشعر وخالصه. قل ليدرب بها ا أن يختار أجود قصائد ا

. فضليات مئة وثالث قصيدة شعرية لسبعة وست شاعراً وتضم هذه ا

(١) ناصر الدين: مصادر الشعر اجلاهلي ص ٥٧٢.
فضليات: شرح شاكر وهارون ص ٩. (٢) الدقاق: مصادر التراث العربي ص ٤٤ وا

صدر. (٣) نفس ا
فضليات ص ١. (٤) األنباري: شرح ا
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منـهم سـبـعـة وأربـعون جـاهـلـيـاً وسـتة إسالمـيـ وأربـعـة عـشر مـخـضـرمـاً وجـميع
األشعار ذات إسناد صحيح ورواية كاملة واستقصاء دقيق(١).

ويقـول األنباري(٢) «أملى عـليـنا أبـو عكـرمة هـذه القـصائد اخملـتارة لـلمـفضل الـضبي
إمالء مجـلساً مـجلـساً من أولهـا إلى آخرها وذكـر أنه أخذهـا عن محمـد بن زياد األعرابي»
ـا كان يـستـع بـالرواة ويـرجع إلى عـلمـاء اللـغة أمـثال أبي عـمر ولم يـكن يكـتفي بـذلك وإ

الكرخي وأبي بكر العبدي والطوسي.

فضليات كثيرون ومنهم األنباري ت ٣٠٥ هـ وابن النحاس ت٣٢٨ هـ وقام بشرح ا
يداني ت ٥١٨هـ(٣). رزوقي ت ٤٢١ هـ والتبريزي ت ٥٠٢ هـ وا وا

ـفضـلـيات أن رواتـهـا ثقـات وهي تـصف بـيئـة اجلـاهلـيـ وتقـالـيدهم(٤) ويـقول وميـزة ا
احملدثون في شأنها: «إنها من أروع وأوثق النصوص اجلاهلية التي ال يرقى إليها الشك(٥)».

ومع الـقـيمـة األدبيـة والتـاريخـية لـلمـفضـلـيات فـقد حلق بـها بـعض االضطـراب لكـثرة
ـفــضل وهـو رواتــهـا وتــعــدد شـراحــهـا ويــشـيــر نـاصــر الـدين(٦) إلـى أن أحـد تالمــيــذ ا
األصـفـهانـي وقع مـنه مثـل هذا االضـطـراب ويـشـيـر األسـتاذان أحـمـد شـاكـر وعـبـدالسالم
ـفضـليـات األصلي ثـمانـون قصـيدة(٧) قـرئت على األصـمعي فـأقرها هارون إلـى أن عدد ا
وزاد عليـها أبياتـاً واختار قصـائد أخرى ثم جـاء بعد األصمـعي من زاد عليهـا حتى بلغت

العدد الذي ذكرناه.

(١) ناصر الدين األسد: مصادر الشعر اجلاهلي ٥٧٣ - ٥٧٥.
قدمة». فضليات «ا (٢) األنباري: شرح ا
(٣) الدقاق: مصادر التراث العربي ٤٤.

(٤) شوقي ضيف: العصر اجلاهلي ١٦٥.
صدر ١٥٣. (٥) نفس ا

(٦) ناصر الدين األسد: مصادر الشعر اجلاهلي ٥٧٣.
فضليات: حتقيق شاكر وهارون ص ١٠. (٧) ا
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ا الـذي فعل ذلـك تالميـذه الذين جاءوا فـضل قام بـشرحـها وإ ولم يـذكر الـرواة أن ا
فضليات لها قيمة كبيرة إذ احتفظت بجانب كبير من الشعر بعده(١) ويذكر الدقاق(٢) أن ا
اجلاهلي وقصائدها في معظمها كاملة وغير مجزأة ثم هي أقدم مجموعة شعرية وصلت إلينا.

فضليات وهم: ويهمنا هنا أن نشير إلى شعراء عبدالقيس الذين ضمتهم هذه ا

فضليات رقم ٢٨ ٧٦ ٧٧ وعدد أبياتها ٩١ بيتاً من الشعر ثقب العبدي: له ا ١ - ا
ثقب العبدي الذي حققه األستاذ الصيرفي. وقد حواها ديوان ا

. فضليات رقم ٨٠ ٨١ ١٣٠ وعدد أبياتها ٢٢ بيتاً مزق العبدي: له ا ٢ - ا
. ٣ - يزيد بن اخلذاق العبدي: له مفضليتان رقم ٧٨ ٧٩ وعدد أبياتها ٢٢ بيتاً

. ٤ - ثعلبة بن عمرو: له مفضليتان رقم ٦١ ٧٤ وعدد أبياتهما ٣٠ بيتاً
فضلية رقم ١٣ وعدد األبيات ثمانية. ٥ - رجل من عبدالقيس: له ا

٦ - سويد بن اخلذاق: ذكر مع أخيه يزيد بن اخلذاق وروي له بيتان من الشعر.

فضليات ستة شعراء كننا أن نقول: إن عدد شعـراء عبدالقيس في هذه ا ومن هذا 
ـفضليات فهو إحدى عشرة مفـضلية وعدد األبيات يصل إلى مئة وأربعة أما نصيبهم من ا
شهورين ب شعراء القبيلة كما اليفوتني وسبع بيتاً من الشعر وإن هؤالء الشعراء من ا

ادة الشعرية لعبدالقيس. أن أنوه أنهم يشكلون جانباً كبيراً من ا

كـملة للشعر اجلاهلي(٣) قام بجمعها أما األصمـعيات فهي الوثيقة الشـعرية الثانية وا
لك بن قريـب وتضم هذه اجملـموعة فـضلـيات األصمـعي عبـدا واخـتيارهـا على ذات مـنهج ا
الشعرية الثانـية اثن وتسع قصيدة وقطعة لـواحد وسبع شاعراً منهم ستة إسالمي

وأربعـة عشر مخضرماً وأربـعة وأربعون جاهليـاً وسبعة مجهولـ وهي في روايتها وثقتها
فضليات(٤). وإسنادها كا

(١) ناصر الدين األسد: مصادر الشعر اجلاهلي ٥٧٣.
(٢) الدقاق: مصادر التراث العربي ٤٣.
(٣) الدقاق: مصادر التراث العربي ٤٦.

(٤) ناصر الدين األسد: مصادر الشعر اجلاهلي ٥٧٨.
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ـبرد(١) وكـان صـاحب األصمـعـيـات بحـراً في الـلغـة وفي كـثـرة الروايـة كـما وصـفه ا
فضل فوكل إلى األصمعي تأديب ابنه األم نصور وا وقد راق للرشيد أن يصنع صـنع ا

ورغب إليه أن يـختار من عيون الشـعر القد قصائـد يتعلمها األمـ ويدرب بها واستجاب
األصمعي لهذه الرغبة فاختار األصمعيات.

فـضليات فأدى ذلك إلى اضطراب الشعر ووقع نتيجة ولقد تداخلت األصمعيات مع ا
ذلك بعض االختالط وحدث التداخل بينهما(٢).

فضليات وهم: وتضم األصمعيات من شعراء عبدالقيس عدداً أقل من ا

مزق العبدي: وله األصمعية رقم ٥٨ وعدد أبياتها عشرون بيتاً. ١ - ا

فضل النكري العبدي: وله األصمعية رقم ٦٩ وعدد أبياتها تسعة وثالثون بيتًا. ٢ - ا

٣ - عبدالله بن جنح النكري: وله األصمعية رقم ٣٠ وعدد أبياتها سبعة أبيات.

واعتـقد محقق األصمعـيات أن هذا الشعر هو لـلمفضل النكـري والصحيح أنه لشاعر
آخر من عبدالقيس(٣) لكن لفظة «النكري» هي التي جعلت احملقق يذهب إلى هذا االعتقاد.

. ومن هنا نرى أن األصمعيات ثالثة والشعراء ثالثة وعدد األبيات ستة وستون بيتاً

ـفـضلـيـات واألصـمعـيـات مـعـاً تضـمـان مـا يـقرب من ويـهـمـني أن أشيـر هـنـا إلى أن ا
مئتـ وأربع بيتاً من الشـعر العبدي ويوشك هذا الـرقم أن يصل إلى نصف الشعر الذي
ـكننا أن نـطمئن إلى أن هذا الـشعر جاء في وثـيقت مـحققت وصل إلينـا عن العبدي و

وهـمـا حتــويـان أشـعــاراً جـيـدة الـضــبط سـلــيـمـة الــروايـة صـحـيــحـة اإلسـنــاد ولـذا كـانت
فضليات واألصمعيات من أوثق مصادر الشعر اجلاهلي(٤). ا

(١) الدقاق: ٤٦.
صدر السابق. (٢) نفس ا

(٣) انظر: ديوان عبدالقيس.
(٤) عمر الدقاق: مصادر التراث العربي ٤٤.
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فضليات واألصمعيات فإذا كان والبد لي من التنويه بكتاب االختـيارين إلى جانب ا
هدي على رائع الـشعر وكذلك فضـليات لتـدريب ا ـفضل اختيـار ا نصـور قد عهد إلى ا ا
الرشيـد عندما رغب إلى األصمعي في اختـيار األصمعيات لتـأديب األم في عيون الشعر
فقد جـاء األخفش األصغر أبو احلـسن على بن سليمان بن الـفضل «ت ٣١٥ هـ» ليجمع ب
ـفـضـلـيـات واألصـمـعـيـات في كـتـاب واحـد ويـعـلق عـلـيـهـا شـرحـاً يـفـسـر الـغـريب ويـوضح ا
الـغامض وسـمى كـتـابه «كـتاب االخـتـيـارين» وقـد أدب بهـذا الـكـتاب ولـد الـوزيـر إبـراهيم بن

دبر في بغداد(١). ا

ب - احلـمــاسـات: في أواخــر الــقـرن الــثـانـي الـهــجـري وأوائل الــقــرن الـثــالث بـدأت
ـهتمون أسـاليب جديـدة في اختيـار الشعـر القد وتـبويبه وتـرتيبه فـقام بعض الـشعراء وا
بـاألدب والنـقد يـؤلـفون كـتبـاً ضمت أشـعـاراً من شعـر الذين تـقدمـوهم ودفع هـذه الفـئة إلى
شهورين فـلم يبق أمامها إال أن كـثرين وا هـذا النهج أن العـلماء فرغوا من تـدوين أشعار ا
غمـورين وبدأت االختيار اجلديد والـتبويب احلديث فاختارت لكل قل وا تبحث في شـعر ا
شاعـر أجود مـا قال واعـتمـدت عـلى الروايـة قراءة وإمالء ثم عـلى دواوين الـشعـراء أنفـسهم
وكـتب الـشـعـر التي وجـدت في تـلك الـفـتـرة وسـاعدهـا عـلى ذلك ذوقـهـا الـشعـري وشـغـفـها
توفي باألدب وكان رائـد هذا االجتـاه اجلديد الـشاعر حـبيب بن أوس الطـائي (أبو تمـام) وا

٢٣١ هـ(٢).

ـعاني باب احلماسة أكـبرها وثمانية وحمـاسة أبي تمام بني اختـيارها على أبواب ا
لح ديح والـصـفـات والسـيـر وا أبـواب أخـرى لألدب والنـسـيب والـهجـاء واألضـيـاف وا
ومديح النساء(٣) وجميع احلماسات التي تلت حماسة الطائي «أبي تمام» رتبت على معاني

الشعر وكانت في أبواب(٤).

(١) األخفش: كتاب االختبارين: حتقيق فخر الدين قباوة «مقدمة التحقيق».
لوحي وأسماء احلمصي. (٢) «مقدمة احلماسة الشجرية»: حتقيق ا

(٣) ناصر الدين األسد: مصادر الشعر اجلاهلي ٥٨٢.
(٤) مقدمة احلماسة الشجرية.
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يل إلى اعتبار هذه احلماسات حلقات في سلسلة طويلة من كتب االختيارات الشعرية. ولذلك 

وحظـيت حـماسـة أبي تـمـام باهـتـمام كـبـيـر وواسع لكـنـها مع األسـف لم تعن بـشـعراء
عبدالقيس سوى الشاعرة أم النحيف العبدية(١).

وألبـي تمام حـماسـة أخرى عرفت بـاسم الوحـشيات(٢) وسـميت كـذلك باسم احلـماسة
الـصغـرى تـمـيزاً لـهـا عن احلـمـاسة الـكـبـرى الـتي ذكرنـاهـا وأشـار األراجـكوتي(٣) إلى أن
ـغمـــورين من الشـعراء وقـد صنـفها ـقلـ وا أغلب شـعراء هذه احلـمـاسـة الصـغـرى من ا

أبو تمام بعد تصنيفه األول.

ويبدو أن الطائي قـد صنف «الوحشيات» في وقت ثلج عـندما كان في خراسان فمنعه
طر والشتاء أن يسافر فجلس وهو سج الثلوج وأخرج للناس هذه الوحشيات وتمتاز ا
قـطعات الـشعرية(٤) أشعـارها بقـصرها وعدم شـهرة أصحـابها ولذا كـانت تنحـو منحى ا
وأهم شعـراء عبـدالقـيس الذين تـناولـتهم الـوحشـيات: يـزيد بن اخلـذاق وثعـلبة بـن أم حزنة
وجـذل بن أشمط وشـا الـدهر الـعبـدي وعـمرو بن سـلمـة وأخت سـعد بن قـرط الـعبـدي وعدد

أبيات الشعر فيها أربعون بيتاً تقريبًا وبذا عوضت النقص في احلماسة الكبرى.

وإذا كـانت حـمـاسـة أبي تـمـام الـكـبـرى لم تـأت عـلى شيء مـن شعـر عـبـدالـقـيـس فإن
الــبــحـتــري قــد عـوض الــنـقـص وسـد الــثــلـمــة وذكــر في حـمــاســته الـكــثــيـر مـن الـشــعـراء
ومـقطـوعاتـهم الشـعريـة ولذا كـانت حمـاسة الـبجتـري زاداً كبـيراً وشـهيـاً على الـطريق إلى
غـمورين وجتـاوز عدد األبـيات ـقلـ وا عبـدالقـيس وضمت أكـثر من عـشرين شـاعراً من ا
الشـعرية فـي ديوان عبـدالقيس من هـذه احلماسـة ما يزيـد على مئـة بيت من الشـعر وبذلك
صادر اهتماما فضليـات واألصمعيات وحماسـة البحتري أكثـر ا صادر الـثالثة ا تـعتبر ا

بشعر العبدي وتضم قرابة ثالثمئة وخمس بيتاً من الشعر.

(١) حماسة أبي تمام ٥٦١.
(٢) عمر الدقاق: مصادر التراث العربي ٦٤.

(٣) أبو تمام: الوحشيات ص ٦.
(٤) الدقاق: مصادر التراث العربي ص ٦٦.
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ولقـد تنـوعت األبواب وكـثـرت األغراض الـشعـرية فـيـها حـتى وصلت إلى (١٧٤) بـاباً
قطوعات الشعرية من أبواب الشعر وزاد عدد الـشعراء فبلغوا قرابة (٦٠٠) شاعـر وكانت ا

(١٤٥٤) مقطوعة.

ـقــلـ أكـثـرهم مـن اجلـاهـلـيـ وتــضم حـمـاسـة الــبـحـتـري مــجـمـوعـة من الــشـعـراء ا
توكل ونهج فيها منهج واإلسالمي واختار البـحتري أشعار هؤالء للفتح بن خاقـان وزير ا
أسـتاذه أبي تـمام لكـنه أكثر من أغـراضهـا وأبوابهـا وأصبحت احلـماسـة البحـترية تـمتاز

بالنواحي التالية(١):

ـقطـوعات واألجزاء ١ - تلـجأ إلى تـفتـيت القـصيـده الشـعريـة الواحدة إلـى عدد من ا
واألبيات فتوزعها على أبواب عديدة فيؤدي ذلك إلى تمزيق القصيدة األم.

٢ - تغفل بعض األغراض الشعرية فال حتفل بها كالغزل واخلمريات.

ـعـنى ٣ - تـقـوم عـلى نـظـام وحـدة الـبـيـت ال عـلى وحـدة الـقـصـيـدة وعـلى االهـتـمـام بـا
عاني. الواحد دون ربطه إلى غيره من ا

ـوت واحلـياة ٤ - تكـثـر من احلـكم واألمـثال والـعـظـات والـتجـارب واحلـرب وفـلـسفـة ا
واجلانب اخللقي.

. ٥ - ضمت احلماسة البحترية أكبر مجموعة من الشعراء القدامى جاهلي وإسالمي

ـيــزات كـان البــد لــنـا من اإلشــارة إلى ظـاهــرة خــلـو الــغـزل عــنـد شــعـراء ومن هــذه ا
وت واحلياة عبدالـقيس في حماسة البحتـري وإلى قصر مقطوعاتهم وإلى ظـاهرة فلسفة ا

ونظرتهم إليه وجتارب الزمان وأحداث الدهر.

أما أولئك الشعراء فيها فصدروا عن طبع صاف ونبع ثر من التدفق الشعري.

(١) الدقاق: مصادر التراث العربي ص ٦٧.
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ونـثـبت هـنـا قائـمـة شـعـراء عـبـدالقـيس الـذين وردوا في هـذه احلـمـاسـة بـاإلضـافة إلى
ثقب العبدي وهم: ا

مزق العبدي ٦ أبيات.١ - ا
فضل العبدي .٢ - ا ١٣ بيتاً
.٣ - جذل بن أشمط ١١ بيتاً
٨ أبيات.٤ - اجلمال العبدي
٤ أبيات.٥ - عمرو بن أسوى
٤ أبيات.٦ - عمرو بن هبيرة
٤ أبيات.٧ - نشبة بن عمرو
٣ أبيات.٨ - ثعلبة بن عمرو

٤ أبيات.٩ - مسعود بن سالمة
٦ أبيات.١٠ - ربيعة بن توبة
٤ أبيات.١١ - أنس بن مساحق
بيتان.١٢ - مالك بن عروة
بيتان.١٣ - حريث الزبرقان
بيتان.١٤ - أسامة بن ربيعة
بيتان.١٥ - هرم بن حيان
بيتان.١٦ - نفيل بن مرة

بيتان.١٧ - مويلك بن قابس
بيت واحد.١٨ - النعمان بن حنظلة
بيت واحد.١٩ - معارك بن مرة
بيت واحد.٢٠ - سلمة بن حبابة
بيت واحد.٢١ - عمرو بن مرة
بيت واحد.٢٢ - ربيعة بن توبة
بيت واحد.٢٣ توبة بن مضرس

.٢٤ - شعراء مجهولون وشاعرات مجهوالت  ٢٤ بيتاً

عدد األبيات الشعرية (١١٠) أبيات.
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سلم: ساحل الذهب األسود ٢٦١. (١) محمد سعيد ا
(٢) األنصاري: حملات من اخلليج العربي ١٣١ العبيدي: األدب في اخلليج ١٢.

(٣) انظر: توثيق الشعر.
(٤) انظر: شعر احلرب.

وت واحلياة. (٥) انظر: شعر ا
(٦) البحتري: احلماسة ٧٤ ١٥٠ ٢٥٥.

وتنفرد احلماسة البحترية بذكر هذه الطائفة الكبيرة من شعراء عبدالقيس بينما
ا صادر األخرى عن ذكرهم بيد أن هذه احلماسة لم تتعرض حليواتهم وإ تسكت ا
ـسلم في بحثه(١) بأن اكتفت بذكـر أسمائهم إلـى جانب مقطـوعاتهم الشـعرية وأشار ا
هؤالء الشعراء من اجلاهلي وأفرد لهم فصالً خاصاً سماه احلياة الثقافية وقال «إن
هــؤالء الـشـعـراء اســتـأثـروا بـاهـتــمـام الـبـحــتـري فـذكـر لـهـم في حـمـاسـته ســتـ قـطـعه

سلم األنصاري والعبيد في كتابيهما(٢). شعرية» ويؤيد ما ذهب إليه ا

قياس الـذي اعتمدوه في توثيق الشعر سلم واآلخرون ا وبالطبع لم يذكـر لنا ا
ـضي إلى مقياس التـوثيق الذي ارتأيناه(٣) فنظرنا في نصوص ولذا كـان علينا أن 
الشعراء العبدي وجدنـا أن الشعراء سلمة بن أبي حبابة ومالك بن عروة وحريث
الزبـرقان وشاعرة مجهـولة تمثل أشعارهم مـدرسة عبدالقيس احلـربية ففي شعرهم
خصائصـها وميزاتها(٤) وإن الشـعراء سامة بن ربيـعة وربيعـة بن توبة ومويلك بن
وت واحلـياة(٥) أما قـابس ونشـبـة بن عمـرو تـمثل أشـعـارهم نظـرة الـعبـديـ إلى ا
أبناء مرة نفيل(٦) وعمرو ومـعارك ومقاتل بن مسـعود وهرم بن حيان(٧) فقد وجدنا
نـصــوصـهم حتـمـل في مـضـامــيـنـهــا وألـفـاظــهـا الـروح اإلسالمــيـة وبـعــضـهم نـصت

صادر على أنه عاش في اإلسالم ردحاً من الزمان. ا
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(١) مقدمة احلماسة الشجرية للملوحي أسماء احلمصي. مقدمة التذكرة السعدية للجبوري.

: أبي تـمام والـبـحتـري أقـبل النـاس عـلى احلمـاسـات الشـعـرية فـكـثر وبـعد الـطـائيـ
مؤلـفـوهـا ونـالت شـهـرة واسـعة بـ مـصـادر اخملـتـارات الـشعـريـة وأشـيـر هـنـا إلى أشـهر

احلماسات التي ألفت(١):
٥٢٤هـ.١ - حماسة ابن الشجري
٣٩٥هـ.٢ - حماسة العسكري

٤٧٦هـ.٣ - حماسة األعلم الشنتمري
٣٨٠هـ.٤ - حماسة اخلالدي
عري ٤٥٠هـ.٥ - حماسة ا
٧٣٩هـ.٦ - حماسة احملدث
٦٠٠هـ.٧ - حماسة احللي

٧٠٢هـ.٨ - حماسة التذكرة السعدية
٦٤٧هـ.٩ - احلماسة البصرية
٥٤٧هـ.١٠ - احلماسة الشاطبية
غربية ٦٥٣هـ.١١ - احلماسة ا

ولسنا في صدد دراسة هذه احلماسات لكن الذي يعنينا أن قسماً منها أورد طائفة
من شعراء عبدالقيس ومنها:

(أ) احلماسة البصرية وفيها من شعراء عبدالقيس:
١ - ثعلبة بن عمرو.

٢ - يزيد بن اخلذاق.

٣ - سويد بن اخلذاق.

فضل. ٤ - عامر بن معشر ا

ثقب العبدي. ٥ - ا

مزق العبدي. ٦ - ا

٧ - توبة بن مضرس.

٨ - شعراء آخرون.
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ب - حـمـاسـة اخلـالـدي وتـعـرف بـاسم «األشـبـاه والـنـظـائر» وكـان هـذا الـكـتـاب ولـيد
تاز بالنواحي التالية: التعصب للقد واحلماس للحديث فهو 

ــتـقــدمــ من اجلـاهــلــيـ يــوضح الــغـامض ويــنــبه عــلى الـفــوائــد  ويـضـم أشـعــار ا
قل ويـتـجنب اإلكـثار  والـكـتاب مـقطـوعـات صغـيرة وأبـيات واإلسالمـي  ويـذكـر النـادر وا

. مجزأة إلى جانب قليل من القصائد الطويلة  وال يتبع تبويباً وترتيباً معيناً

ويضم الكتاب من شعراء عبدالقيس:

ثقب العبدي. ١ - ا

فضل العبدي. ٢ - ا

٣ - يزيد بن اخلذاق.

٤ - اجلمال العبدي.

٥ - وشعراء آخرين.

ـصـدران يـضـمان ح - حـمـاسـة ابن الـشـجـري وحمـاسـة الـتـذكـرة الـسـعديـة: هـذان ا
تـأخرين إال أنـهمـا في طريق ـتـقدمـ وا مـجمـوعات شـعريـة كـثيـرة وشعـراء كثـيرين من ا
عالم واضـحة االجتاهات فابن الشجري عبدالـقيس ال يتقدمان بالبـاحث إلى مسالك بينة ا
ذكر قليالً من شـعراء العبديـ وفي مقدمتـهم اجلمال العبـدي وصاحب التذكـرة السعدية

ذكر القليل أيضاً وفي مقدمتهم الشاعر مسعود بن سالمة العبدي وجذل بن أشمط.

صادر اجلغرافـية التي التـقيت بعبـدالقيس فيـها كثيرة صادر الـتاريخيـة واجلغرافيـة: ا ج - ا
. ومتعددة لكنني سأقف عند مصدرين منها تناولت منهما الكثير عن منازل وأماكن العبدي

ـعــجم في الـقـرن اخلـامس ١ - مـعـجم مـا اسـتــعـجم ألبي عـبـيــد الـبـكـري ألف هـذا ا
ـواطن التي وردت في ـواضع وا الـهـجري أبـو عـبيـد الـبكـري وقـام مؤلـفه بـتحـقـيق أسـماء ا
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الشعر والسير واألحاديث وأيام العرب كـما تعرض البكري لوصف جزيرة العرب وما بها
ـشاهـد واآلثـار وتتـبع هـجرة الـقـبائل داخل اجلـزيـرة العـربـية وذكـر مـواطنـها عـالم وا من ا
اجلــديـدة ويـقــول في مـقــدمـته: «هــذا كـتـاب ذكــرت فـيه - إن شـاء الــله - جـمــلـة مـا ورد في
ــنـازل والـديــار والـقـرى واألمــصـار واجلـبـال احلـديث واألخــبـار والـتــواريخ واألشـعـار من ا
ا رأيت ذلك عـجم مقيـدة فإني  ـياه واآلبار مـنسوبـة محددة ومـبوبة عـلى حروف ا واآلثار وا
أعـجم على الـنـاس أردت أن أفـصح عنه بـأن أذكـر كل مـوضع مبـ الـبـناء مـعـجم احلروف
واطن ـواضع وا حـتى ال يدرك فـيه لـبس وال حتريف(١)» فالـبـكري يـتحـقق إذن من أسـماء ا

وال يقف عند اجلانب احلياتي فمعجمه لغوي يعالج تصحيح األسماء.

وقد وثقه العلماء ورفعوا منزلته وفي مقدمتهم السهيلي في «الروض األنف» والزبيدي
عـجم نفيس يـتفوق عـلى كثير في «تاج الـعروس» ويقـول محقـقه مصطـفى السقـا «إن هذا ا

ادة وكثرة التفاصيل(٢)». من معاجم البلدان والنواحي اجلغرافية بغزارة ا

ـصدر اجلغـرافي أنه أشار إلى مـنازل عبدالـقيس وأماكـن تواجدها ويهمـنا من هذا ا
على أرض البحـرين بعد رحيلـها من منطـقة تهامة وبـعد احلرب التي دارت رحـاها واستمر
أوارها بـ قبائل ربيـعة فهـو وثيقـة هامة ومفـيدة في ذكر أمـاكن عبدالـقيس ومؤلفه أديب
واسع االطالع واألخـــبــار وجــغــرافي صــحــيح الــرحــلـــة واألســفــار وإلى جــانب ذلك ريــان

األنساب واألشعار.

يالدي ويـعتبر عجم في القـرن السادس ا معجم البـلدان لياقـوت احلموي: ألف هـذا ا
شهورة في أعظم معـاجم البلدان قـدراً وأعمها فـائدة وأحفلـها مادة فهـو يصف البلـدان ا

عمورة ويتحدث عن النواحي التالية: أنحاء ا

صورة األرض وما قـاله القـدماء في هـيئتـها مـعنى اإلقلـيم وناحـية الـقبيـلة مـنه ألفاظ
فـتوحـة في اإلسالم والفيء واخلـراج أخبار اجلـغرافـيا وكـلماتـها حـكم األرض والـبالد ا

(١) معجم ما استعجم: البكري.
(٢) مقدمة «معجم ما استعجم» للبكري: حتقيق مصطفى السقا.
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واضع واألماكن. البلدان وا

ويـقول ياقـوت «أما بـعد فهـذا كتـاب في أسمـاء البلـدان واجلبـال واألودية والقـيعان
والقرى واحملال واألوطان والبحار واألنهار والغدران واألصنام واألبدان واألوثان لم
أقـصـد لـهـواً ولـعـبـاً ولـكن رأيت الـتـصـدي له واجـبـاً وإال مـع الـقدرة فـرضـاً الزمـاً» ويـتـابع
ن ينـتفع بـألوانه وتـفسـيره وهـو للـفقـهاء واألمـراء وأهل السـير واألخـبار فـيقـول «فهـو مفـيـد 

وأرباب احلكمة والتفهيم وأهل التطبيب والتنجيم(١)».

واطن وأحب أن يسير مع قول قس واضع وا فقد وضعه عـندما الحظ جهل الناس بـا
ابن ساعدة «أبلغ العظات السير في الفلوات والنظر لألموات».

صدر الكثير والعديد من أسماء مواطن ومنازل عبدالقيس على ولقد تناولنا من هذا ا
أرض البحرين.

عروف بـ«تاريخ الرسل ـصادر التاريخـية فيقف في مقدمـتها تاريخ الطـبري وا أما ا
لـوك» ويعد هذا الـتاريخ أوفى عمل تـاريخي يبـ مصنـفات العـرب. فقد أقامـه على منهج وا
مـرسـوم وساقه عـلى طريق اسـتقـرائي شامل(٢) وكان الـطـبري راويـة أميـنـاً في روايته ثـقة
ـؤرخـون قـبـله فـقـال في بـدايـته «وأنـا ذاكر في في أخـبـاره أكـمل بـهـذا التـاريخ مـا قـام به ا
كـتـابي هذا من مـلـوك كل زمان من لـدن ابـتداء اخلـلق من رسـول مرسل أو مـلك مـسلط أو
ــاضـ وأيـام اخلــلـفـاء الــسـابـقــ وطـرفــاً من سـيـرهم ـلـوك ا خـلــيـفه مــسـتـخــلف» فـذكــر ا
ـودعـة في كـتب احلديث واد ا وأخـبـارهم وقيـمـة الـكتـاب في أنه يـضم بـ دفتـيه جـمـيع ا
ـغازي ويسجل األحداث ويخبـر عن الرجال وينقل األشعار والتفـسير واللغة واألدب وا
وقـد أودع فـيه فـصـوالً صاحلـة ونـسـقـاً مـتنـوعـة من فـنـون الـكتب الـتي أتت عـلـيـهـا عوادي
الزمان(٣) وجاء هذا التاريخ الكبير بعد وقت أحس فيه العرب ضرورة وجود علم تاريخ لهم

عجم ٧/١. (١) مقدمة ا
(٢) مقدمة حتقيق «تاريخ الطبري» حملمد أبو الفضل إبراهيم ص ٢١.

صدر ص ٢٣. (٣) نفس ا
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بعد اسـتقرار أمور دولتهم في الـقرن الثاني الهجـري هذا إلى جانب ما في التاريخ من أثر
في بناء األ وهمم الثقافات واحلضارات.

ويـهـمنـا من تاريـخ الطـبري أنه يـحـدثنـا عن مـنطـقـة البـحرين قـبل اإلسالم من احلـيرة
وبالد فـارس من حـيث الـعالقـات والـصالت الـسـيـاسـيـة واألمـور احلـربـيـة وكـان مـصـدراً

جيداً في تاريخ قبيلة عبدالقيس.

أمـا الـكـتـاب الـثـاني فـي الـتـاريخ فـهـو تـاريخ «الـكــامل» البن األثـيـر وهـو كـتـاب كـامل
لوك منـذ أول الزمان إلى نهاية ١٢٣٠م ادة جزيل الفائدة جـمع أخبار ا جامع غزيـر ا
طـالعة كتب التواريخ ومعرفة ما وكان سبب جمعه مـا قاله ابن األثير «فإني لم أزل محباً 
ـعارف واآلداب فـيـهـا مـؤثـراً االطالع عـلى اجلـليّ من حـوادثـهـا وخـافـيـها مـاثـالً إلى ا
ـودعـة في مطـاويـهـا» فهـو يـراجـعه خـوف النـسـيـان ويتـابع أحـداثه مـنذ أول والـتجـارب ا
الـزمان وكـان ابن األثـير ثـقة في روايـته فـلم يدّع أنه جـمع كل احلـوادث بل ويعـترف أنه
نـقل عن الــطـبـري وســلك أسـلــوبـاً مـوافــقـاً لــتـفـكــيـره في نــقل األخـبـار(١)  وقـد اســتـمـد
سـعودي والـكـتاب جـيد في بـرد والـبالذري وا مصـادره من الـطبـري وابن الكـلـبي وا

مادته التاريخية عن عبدالقيس.

وهناك كتابـان آخران في تاريخ قبيلة عبدالقـيس األول «فتوح البلدان» للبالذري فهو
يـوسع مـادة الـتـاريخ ويـرتب أحـوال الـبـيـئة اإلسـالميـة بـعـد وفـاة الـرسـول عـلـيه الـسالم وما
رافقها من مظاهر التـنظيم في األصقاع التي دخلها العرب(٢) وقد نقل لنا معلومات حسنة

فيما يتعلق بالبحرين عند الفتح اإلسالمي.

امـا الكـتاب الـثـاني فهـو مروج الـذهب لـلمـسعـودي الذي يـحـدّث عن أخبـار العـالم وما
ـلوك والسير وجمع فيه من كل روض زهرة مضى في أكناف الـزمان من أخبار األنبياء وا

وحفظ فيه الكثير من علوم األوائل ومعارفهم ولم يفصل كثيراً في أخبارهم(٣).

(١) «مقدمة حتقيق» كتاب الكامل ص ٢ ٣ ٤ ٥.
(٢) «مقدمة حتقيق» كتاب الفتوح ص ١  ٦.

روج ص ٩ ٨١ حملمد محيي الدين عبداحلميد. (٣) «مقدمة حتقيق» ا
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ــصـادر الـلــغـويـة واألدبــيـة: وفي مــقـدمــتـهـا «لــسـان الـعــرب» البن مـنــظـور و«تـاج د - ا
ـصـادر الـثالثة الـعـروس» لـلـزبيـدي و«جـمـهـرة الـلـغة» البـن دريد و«االشـتـقـاق» البن دريـد وا
ا إلى األولى ذخائـر علمية نفـيسة وغالية ال في الـطريق إلى عبدالقيس وشـعرائها فحسب وإ
ـعاني سـائـر الـقبـائل والـشـعراء وقـد عـّولت علـيـهـا شأنى فـي ذلك شأن اآلخـرين أفـتش عن ا

عاني واألفكار. واأللفاظ وأتناول منها األخبار واألشعار وأنظر فيها الغامض من ا

تازة يبـحث في االشتقاق الـلغوي ألسماء أما كتاب «االشـتقاق» فهـو ثروة لغويـة 
الـقـبـائل والـرجال ويـبـ األنـساب في الـقـبـائل وبـطونـهـا وأفـخاذهـا كـمـا يقـدم لـلـباحث
مـعـارف تـاريــخـيـة وهي وإن كـانت ضــئـيـلـة لـكــنـهـا ذات صـلـة وثــيـقـة ودقـيـقــة بـالـقـبـائل

وشخصياتها ورجاالتها.

والكتاب يـقوم بعملية ضبط. فـوستفلد يقول عنه(١) «الفكرة عـند ابن دريد هي اشتقاق
األعـالم ال مـعــرفـة األنــسـاب».. وقــد زخـر الـكــتـاب بــأسـمــاء كـثــيـرة من قــبـيــلـة عــبـدالــقـيس
وشخصياتها واستفدنا منه في التعرف على معظم هذه الشخصيات والشعراء والبن دريد

«جمهرة اللغة» وهو مصدر جيد في شعر عبدالقيس.

جموعة األنـساب التي أخذنا منـها شجرة النـسب لعبدالقيس وأُتْـبع هذه اللغويـات 
وفي مقدمة هذه اجملموعة «جمهرة أنساب العرب» البن حزم و«جمهرة النسب» البن الكلبي

باإلضافة إلى كتاب «االشتقاق» البن دريد.

ـصادر األدبـية: فـهي كثـيـرة وعديـدة لكـنهـا في رحلـتنـا لـعبـد القـيس كانت قـليـلة أما ا
ادة فيهـا بعض اإلشارات والدالئل وأهمها «طبقات فحول الشعراء» البن الفائدة شحيحة ا
سالم اجلـمـحي فـقـد تـعـرض ابن سالم إلى شـعـر الـبـحـريـن وقال(٢) «وفـي الـبـحريـن شـعر
تازة جيدة جيد وفصاحة» ثم تناول باختصـار كبير ثالثة من الشعراء وأبيات شعرية 
ـفضل وكلـهم من قبـيلة ـمزق وا ثقب وا وفـصيـحة حسب مـنهـجه والشعـراء الثالثـة هم ا
نـكرة فـيكـون ابن سالم قد اقـتصـر دراسة شـعر الـبحريـن على هـذه القـبيلـة العـبديه مـغفالً

(١) مقدمة االشتقاق.
(٢) ابن سالم: طبقات فحول الشعراء ٢٧٨.
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بـقية الـقبـائل والشـعراء وإذا ما عـلمـنا أن احلـمجي كان يـكتب لـلمـشاهـير والفـحول ويـختار
أجود األشعار وأكثرها فصاحة فإننا ال نستغرب ذكره للشعراء الثالثة من عبدالقيس.

والكـتاب الثـاني هو «الشـعر والشـعراء» البن قتـيبة الـدينوري وقـد أخبرنـا به صراحة
شهورين وأشـعارهم وهو يقول(١) «أخبرت فيه عن شـعراء أزمانهم وأقدارهم أنه يعتـني با
وأحــوالـهـم في أشـعــارهم وقــبـائــلـهم كــمـا ذكــرت أســمـاء اآلبــاء واأللـقــاب والـكــنى ومـا
يسـتـحسن لـلرجل من أخـبار ومـا أجاد من أشـعـار وكان قـصدي لـلمـشهـورين من الشـعراء
الـذين يـعـرفـهم جل أهـل األدب الـذين يـقع االحـتـجـاج بـأشـعـارهم في الـغـريب والـنـحـو في
كـتـاب الـله عــز وجل وفي أحـاديث الـرسـول عـلـيه الــسالم فـأمـا مـا خـفي اسـمه وقل ذكـره
وكـسـد شـعـره فـما قـل من هـذه الطـبـقـة إذ كـنت ال أعـرف مـنـهم إال الـقـلـيل وال أعـرف لذلك
أخـبــاراً وإن كـنت أعـلم أنه ال حـاجـة بـك إلى أن أسـمي لك أسـمـاء ال أدل عــلـيـهـا بـخـيـر أو
زمان أو نـسب أو نـادرة أو بـيت يسـتـجـاد أو يسـتـغـرب» فمـنـهج ابن قـتيـبـة واضح يـذكر
ـشــهــورين ويــغـفل الــذين ال يــعــرف أخـبــارهم ومن هــنـا فــقــد ذكـر فـي كـتــابه من شــعـراء ا

مزق وابني خذاق يزيد وسويد. ثقب وا عبدالقيس ا

ـصادر األخرى الـتي أشارت إلى شعـراء عبـدالقيس فـمنهـا «معجم الـشعراء» أما ا
عاني الكبير» البن قتيبة و«العقد الفريد» البن عبد ربه و«احليوان» و«البيان للمرزباني و«ا
ـؤتلف واخملتـلف» لآلمدي » لـلجاحظ و«األمـالي» للـقالي و«احملبـر» البن حبيب و«ا والتـبي

. باإلضافة إلى كثير من دواوين الشعراء اجلاهلي

رارة حتز ـصادر أشـارت إلى شعـراء وخطـباء وبـلغـاء العـبديـ لكـنهـا وا وكل هذه ا
ـا كـانت وقـفـات صـغيـرة في في الـنـفس لم تـسـعـفنـا بـشيء كـثـيـر يـصـدر عـنه الـبـحث وإ

. رحلتنا إلى العبدي

(١) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٣٩٥.
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هـ - الدراسات احلديثـة: أحب أن أشير هنا إلى الدراسات الـتي أخذت تنفتح على اخلليج
العربي فـهي وثبة قوية وانتفاضـة جبارة من شأنها أن تزيل ركـام األيام والسن وتضئ جميع

جوانب الطريق إلى مختلف نواحي التراث العربي أدبا وشعراً ومعارف أخرى.

ولقد أسعفت هذه الدراسات البحث الذي اخترناه وأمدته بكل مفيد وجديد ويكفي أن
ـسـتـفـيـد» ـسـمى «حتـفـة ا ـصـادر ومـنـهـا «تـاريخ األحـسـاء» وا أذكـر هـنـا بـعــضـاً من تـلك ا
ـسلم وهو دراسة لعبدالـله األنصاري األحـسائي و«ساحل الـذهب األسود» حملمد سـعيد ا
سلم أورد قائمة طويلة لكل تاريخيـة وثقافية عن مدينة القـطيف ومنطقة األحساء وقلنـا: إن ا
ـسلم ـة واحلـديـثة وحـذا حـذو ا شـعـراء عـبدالـقـيس واخلـليج الـعـربي عـبـر العـصـور الـقد
مـحـمد جـابـر األنـصاري في كـتـابه «حملـات عن اخللـيج الـعـربي» والعـبـيـد في «تاريخ األدب
الـعربي في اخلليج» وهنـاك دراسات تاريخيـة وجغرافية مـثل «البحرين عبـر التاريخ» للشيخ
لك احلمر و«البحرين في صدر اإلسالم» لعبدالكر النجم و«جزيرة اخلليفة واألستاذ عبدا
الـعرب» و«قـطر مـاضيـها وحـاضرهـا» لـلدبـاغ و«معـجم القـبائل» و«جـغرافـية جـزيرة الـعرب»
لعمـر كحالـة و«صحيح األخبـار عما في بالد الـعرب من اآلثار» البن بـليهد أمـا اخلضيري

فأقدم على إصدار موسوعة تاريخية سماها «اخلليج العربي».

ــثـقب وغـيـره مـثل «حـديث ويـبـقـى أمـامـنـا الـدراسـات الـتي تــنـاولت بـعض الـشـعـراء كـا
األربعـاء» لطه حسـ و«الوصف في اجلـاهليـة» للقـناوي و«تاريخ األدب الـعربي» لعـمر فروخ
ـع ـنصـفـات» لـعـبـدا و«تـطور الـغـزل» لـشـكـري فـيصـل و«شعـر احلـرب» لـعـلي اجلـنـدي و«ا
ـلـوحي و«شاعـرات الـعـرب» لعـبـدالـبديـع صقـر و«شـعـراء النـصـرانـية» لألب لـويس شـيـخو ا
وأذكـر دراسـات قـيـمـة في األدب اجلـاهـلي: «الـصـعــالـيك» لـيـوسف خـلـيف و«مـصـادر الـشـعـر

اجلاهلي» لناصر الدين األسد و«العصر اجلاهلي» لشوقي ضيف وغيرها.

والبـد لي أخـيـراً من أن أذكـر مـصـدراً ضـخمـاً كـان لي أكـبـر رفـيق وخـيـر مـع في
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فـصل في تـاريخ الـعـرب قبل مـخـتلـف احلقـول االجـتـماعـيـة واالقـتصـاديـة والـدينـيـة وهـو «ا
صـدر موسـوعـة ضخـمـة لكل اجلـوانب احلـياتـية اإلسالم» جلـواد علي واحلـقـيقـة أن هـذا ا

على أرض اجلزيرة العربية قبل اإلسالم.

 ٣ - ضياع الشعر:

ضي في الـتفـتيش عن شـعر عبـدالقيس يـأخذنـا العجب وتـصيـبنا الـدهشـة ونحن 
فـقـد كنت أحـسب أني سـألتـقي بـالوفـيـر منه عـنـدما بـدأت رحلـتي مع الـعبـديـ لكن ذلك لم
يـكن فقـد ضاع مـن شعـرهم الكـثـير ووصل إلـينـا بقـيـة قلـيلـة أصـابهـا التـمـزيق وطحـنتـها

عوادي الزمان فأتلفت بهجتها وأضاعت بريقها وجمالها.
والضيـاع والسقوط في شعر العبـدي وغيره من أشعار اجلاهلـي حقيقة معروفة(١)
ظاهر الضياع فاألخبار فنحن نسمع أخباراً ونقرأ أقواالً ثم ال جند أمامنا إال أن نسلم 
تـروي لـنـا أنه وضع عن عـبـدالـقـيـس كـتب مـنـهـا: «خـبـر عـبـدالــقـيس» ألبي عـبـيـدة مـعـمـر بن
ـثـنى(٢) و«مـثـالب عـبـدالـقـيس» لـعالن الـشـعـوبي(٣) و«أشـراف عـبـدالـقـيس» لـلـمـدائـني(٤) ا
و«ديوان عـبدالقـيس» وذكره اآلمدي(٥) ومع ذلك فـلم جند واحداً من هـذه الكتب وصل إلـينا

. يسعفنا بالكثير أو القليل عن العبدي

ويذكر ابن سالم(٦) أن في البحـرين شعراً كـثيراً وهـو جيد وفـصيح فأين هـذا اجليد
الـفـصـيح?. إن ابن سالم يـورد في غـايـة اإليـجـاز واالخـتـصـار هـذا الـكـثـيـر اجلـيـد في اربع

(١) يوسف خليف: الشعراء الصعاليك ١٦٩.
: الفهرست ٧٩. (٢) ابن الند

صدر ١٥٤. (٣) نفس ا

صدر ١٥١. (٤) نفس ا
ؤتلف واخملتلف ٧٠. (٥) اآلمدي: ا

(٦) ابن سالم: طبقات فحول الشعراء ٢٢٩ - ٢٣٤.
(٧) اجلاحظ: البيان والتبي ٩٧/١ ٣٤٨/١ ٢٩٨/١ .
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ـفضـل وإذا ما عـلمـنـا أن هؤالء من ـمزق وا ـثـقب وا صـفحـات ولـثالثة من الـشـعراء هم ا
. عبدالقيس أدركنا أن ابن سالم يقصر البحرين على العبدي

واجلاحظ يـذكر أن الفـرقة العـبدية الـتي نزلت البـحرين وشق البـحرين هم أشعـر قبيل
في العرب(٧) واجلـاحظ مـثل ابن سالم ال يكـاد يذكـر شـيئـاً بل لم يحـدثـنا عن أخـبارهم أو
ينقل لنا أشعارهم إال نتفاً من األبيات الشعرية توزعتها بطون كتبه ولكنه حتدث عن خطباء

عبدالقيس(١) وكان اهتمامه بهم أكثر من اهتمامه بالشعراء.

صادر أن حماداً الراوية وضع شـعراً كثيراً على عبدالقيس(٢) وقد جهدت في وفي ا
البحث عن هذا الكثير لكني لم أجد سوى قصيدت تضمان بضعة أبيات شعرية.

فـضل العـبدي من وتـذكر األخـبـار أن الشـاعر ثـعلـبة بن عـمرو كـثيـر الشـعر(٣) وأن ا
الفحول(٤) فأين نحن من كل هذا الكثير والوفير من الشعر.

هذا من نـاحية ومن ناحيـة أخرى تنقل إلينـا األخبار أنباء غزو عـبدالقيس لبالد فارس
ـريـر مع الـفـرس من الـقرن فـي عهـد سـابـور ذي األكـتاف(٥) وتـذكـر لـنا الـصـراع الـطـويل ا
ـيالدي ولكن الـشعـر يسكت عن كل مـظاهـر الصراع بـ العـبدي الـثالث حـتى السادس ا

والفرس وب العبدي وكندة(٦) واحليرة وقبائل أخرى كثيرة(٧).
والعـبديـون يقتـربون من البـحر ومـنازلهم عـلى شواطـئه وفي أكثر سـواحله أو مدنه(٨)
لكـة األدبيـة ومع كل هذا لم والـبحـر منظـر شعـري يسـتلـفت اخمليـلة الـشعـرية ويـستوقـف ا

صدر ٣٤٨/١ ٣٠٦/١ . (١) نفس ا
(٢) ناصر الدين األسد: مصادر الشعر اجلاهلي ٣٩٩ .

فضل ١١٢٩/٣ . (٣) التبريزي: شرح اختيارات ا
(٤) ابن سالم: طبقات فحول الشعراء ٢٢٣ .

لوك ٥٥/٢ وابن األثير: الكامل في التاريخ ٣٨٧/١ . (٥) الطبري: تاريخ الرسل وا
(٦) صالح العلي: محاضرات في تاريخ العرب ٨٥/١ .

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٢٥٢/٣ . (٧) جواد علي: ا
(٨) انظر: منازل عبدالقيس.
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كـن أن تكـون هي كل شعـر الـبحـر وكذلك تصـلنـا من أشـعار الـبحـر إال مـقطـوعات قـلـيلـة 
سائر شؤون حياتهم األخرى التي نقلتها لنا األخبار ولم تذكرها لنا األشعار.

كل هـذه الظـواهر تضـعنا أمـام حقيـقة ضيـاع الكـثير من شـعر عبـدالقيس ونـورد هنا
أهم األسباب التي أدت إلى ضياع هذا الشعر:

ا أدّى إلى ١ - رحـلة الشـعر الـطويلـة التي قـطعهـا حتى وصل إلى عـصر الـتدوين 
ضياع كثير من القصائد وسقوط كثير من أبياتها خالل هذه الرحلة.

٢ - عـدم اهـتـمـام الـرواة وإغـفـالـهم جلـوانب كـثـيـرة من شـعـر عـبـدالقـيـس وأخبـارهم
وكـذلك مـوت عـدد من هؤالء الـرواة قـبل التـدوين وفي اعـتـقادي يـرجع ذلك اإلغـفال إلى أن
كان واالهـتمـام بشؤون اجملـتمع الـعبدي في عبدالـقيس تـفوقت عـلى جيرانـها في اخـتيـار ا

ا أدى إلى عدم إذاعة شعرها رغبة في خمول ذكرها. نواح كثيرة 

ـصادر التي سجـلت هذا الشعر ضـلت طريقها كـما أن رغبة الكـثيرين من أصحاب ٣ - ا
رزباني واآلمدي وابن سالم وغيرهم. صادر أرادوا التخفيف من الشعر فلم يذكروه كا هذه ا

ـراجع في حياة كـتبة الـعربـية من األصول وا ـراكز احلضـارية ونـضوب ا ٤ - نهب ا
عبدالقيس.

ناذرة وثـورتهم على سلطان ٥ - االضطـرابات السياسـية فلعل موقف العـبدي من ا
نـاذرة ومثل هـذا يقال عن احليـرة صرف بـعض الرواة عن روايـة شعرهم خـوفاً من ظـلم ا

ستمرة ب عبدالقيس وجيرانها. التطاحن القبلي واحلروب ا

ـرير من ٦ - عوادي الـزمـان وأحـداث احليـاة الـشـاقة فـمـوقف عـبدالـقـيس وقـتالـهـا ا
أجل استقاللها وحريتها أدى إلى عدم تفرغها لكتابة شعرها وحفظ أخبارها.

وكـان هـنـاك اخـتالط في شـعـر العـبـديـ وهـذا االخـتالط ظـاهـرة واضـحـة بـ أبـيات
قصائد الشـعراء العبديـ أنفسهم وبيـنهم وب شعراء آخـرين في اجلاهليـة ونسوق أمثلة
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(١) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٣٢٧/١ .
فضليات ص ٣٠٢. (٢) األصمعي: األصمعيات ص ١٦٦ وا

(٣) األصمعي: األصمعيات ١٨٩.
(٤) ابن منظور: لسان العرب ١٩٣/١ .
فضليات ٢٩٩ . فضل الضبي: ا (٥) ا

(٦) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٣٠٢/٢ .

عديدة حول هذه الظاهرة:
غــلــبت مــلــوك الـــنــاس في احلــزم والــنــهى

وأنـت الــــفــــتى في ســــورة اجملــــد تــــرتــــقي
وأجنب بـه مـن آل نـــــــصـــــــر ســـــــمـــــــيـــــــدع

أغـــــــــر كــــــــلــــــــون الــــــــهــــــــنــــــــدوانـي رونق

الـبيتان رواهـما ابن قتـيبة لـلمثقب(١) وهمـا في الواقع مأخوذان من قـصيدة البن أخته
مزق العبدي كما في «األصمعيات»(٢) ومثل هذا اخللط البيت التالي: ا

وقــــد تَــــخِـــذتْ رجــــلـي إلى جــــنب غــــرزهـــا
ــطّــرقِ نـــســيـــفــاً كـــالــفـــحــوص الـــقــطـــاةِ ا

ـصــادر تـرى أنه لــلـمــمـزق(٣) بــيـنــمــا مـصــادر أخـرى تــرى أنه لــلـمــثـقب(٤) فــبـعـض ا
والصحيح عندنا أنه للممزق.

والقصيدة التي منها البيت التالي:
هل لــــلــــفــــتـى من بــــنــــات الــــدهــــر من واق

ــــــــــوت من راق أم هـل لـه مـن حـــــــــمــــــــــام ا

ـفضلـيات» هي للـممزق الـعبدي(٥) وفي «الـشعر والـشعراء» ليـزيد بن اخلذاق(٦) في «ا
وقد ارتأينا أن تكون ليزيد ألن األنباري  وأبا عمرو وكثيراً من الرواة يرون هذا الرأي.

والقصيدة التي منها األبيات التالية:
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تـــــــهــــــــزّأت عـــــــرسـى واســــــــتـــــــنــــــــكـــــــرت
شـــــــيــــــبـي فـــــــفـــــــيــــــهـــــــا جـــــــنف وازورار

ال تـــــــكـــــــثــــــــري هـــــــزءاً وال تـــــــعــــــــجـــــــبي
ـــــرء عـــــار فـــــلــــــيس بــــــالـــــشـــــيـب عـــــلـى ا

عـــــــــمــــــــــرك هـل تــــــــــدرين أن الــــــــــفــــــــــتى
شـــــــــبــــــــابـه ثـــــــــوب عـــــــــلــــــــيـه مـــــــــعــــــــار

عـمرين» لـثـعلـبة بن عـمرو(٢) وهو األبـيات في «احلـماسـة البـصـرية» لـلمـثقب(١) «وفي ا
األصح فـصـاحب احلـماسـة يـروي األبـيـات لـثعـلـبـة بن يـزيـد أحد بـني سـلـيم ويـضـيف «وهو

األكثر» وثعلبة بن يزيد هذا هو ثعلبة بن عمرو بن زيد كما في نسبه(٣):
وســــــائــــــلــــــةٍ عـن تــــــوبــــــة بن مــــــضــــــرس

وهــــان عــــلــــيــــهــــا مــــا أصــــاب به الــــدهــــر
رأت إخــــوتـي بـــــعـــــد ائــــتـالف تـــــفـــــرقــــوا

فــــــلـم يــــــبق إال واحــــــداً مــــــنــــــهـم شــــــفـــــر
ـــــــــا ــــــــــنــــــــــون كــــــــــأ أرب بـــــــــهـم ريـب ا

عــــلـى الــــدهــــر فــــيــــهم أن يــــفــــرقــــهـم نـــذر

فـاألبـيـات لــلـشـاعـر تـوبـة بن مــضـرس الـعـبـدي في مـصـادر(٤) وهي لـغـيـره في
مصادر أخرى(٥) وإلى جانب ذلك تروى هـذه األبيات بـقافيـة رائية أحـياناً وأحـياناً

(١) البصري: احلماسة البصرية ٢١/١.
عمرين ٤١. (٢) السجستاني: كتاب ا

(٣) انظر: ديوان عبدالقيس.
نازل والديار ٤٥١. (٤) أسامة: ا

(٥) البحتري: احلماسة ٢٢٨.
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أخرى بقافية دالية.

والقصيدة الالمية والتي منها:
وجـــــــــــــــــدت أبــي قــــــــــــــــد أورثــه أبــــــــــــــــوه

ـــــــــــعــــــــــالـي خـالالً قـــــــــــد تـــــــــــعـــــــــــد مـن ا
فــــــأكــــــرم مــــــا تــــــكـــــــون عــــــلى نـــــــفــــــسي

إذا مـــــــــــــــا قــلّ فـي األزمــــــــــــــــان مـــــــــــــــالـي

نقذ فالـقصيـدة في «األمالي» البن خـذاق العبدي(١) وهو يـزيد وفي حماسـة البحتـري 
الشني(٢) ويقول الـبكري(٣) لقد اختـلطت وتداخـلت ابيات القـصيدت قـصيدة يزيـد وقصيدة

منقذ ألنهما على ذات الوزن والقافية.

واألبيات التالية:
لــــــــــعـــــــــــمــــــــــرك إنــــــــــنـي وأبــــــــــا ريــــــــــاح

عـــــلـى طـــــول الـــــتـــــهـــــاجـــــر مـــــنـــــذ حـــــ

لــــــيـــــبـــــغــــــضـــــنـي وأبـــــغـــــضـه وأيـــــضـــــاً

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانـــــي دونــــه وأراه دونــــي

فـــــــلــــــو أنــــــا عــــــلـى حــــــجــــــر ذبــــــحــــــنــــــا

جـــــرى الــــدّمـــــيــــان بـــــاخلــــبـــــر الــــيـــــقــــ

(١) القالي: األمالي ٢٠٣/٢.
(٢) البحتري: احلماسة ٧١ ١٠٢ ١٤٤ .

(٣) البكري: سمط الآللي ٨٢٦/٢ .
(٤) البصري: احلماسة البصرية ٤٠/١ .

(٥) أبو تمام: الوحشيات ٨٤ .
(٦) ابن دريد: جمهرة اللغة ٣٠٣/٢ .
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ـثـقب في «احلـمـاسـة الـبـصـرية»(٤) األبـيـات لـلـمـثـقب الـعـبـدي ومـضافـة إلـى قـصيـدة ا
النونية وفي «الوحشيات»(٥) األبيات منسوبة إلى مـرداس بن عمرو ونسبتها مصادر أخرى

لعلي بن بدّال من بني سليم(٦).

جـمـيع هـذه األمـثلـة تـدل عـلى االخـتالط الـذي وقع في شـعـر الـعـبـديـ وتـعـكس مدى
ـا كان الـتـداخل بـ أشعـارهم وأشـعـار غيـرهم ولم يـكن االخـتالط في الـشـعر فـحـسب وإ
هنـاك اختالط في الـشعراء أنـفسـهم فتداخـلت أسماؤهم كـما تـداخلت أشعـارهم فعروة بن
سنان الـعبدي(١) اختـلط شعره مع يـزيد بن سنان الـغطفاني(٢) وربيعـة بن قميئـة الصعبي(٣)
العـبدي اختلط مع عـمرو بن قميـئة البكري(٤) وادّعت عبـدالقيس شعـر عمرو والبـكري نسبه

إلى قبيلة بكر بن وائل وهناك تداخل مع النكري نسبة إلى قبيلة نكرة من عبدالقيس.

وتعود أسباب هذا االختالط والتداخل إلى:

ثقّب ولـذا تداخـلت أشعارهـما عـند الرواة مزّق ابن أخـت ا الـقرابـة ب الشـاعرين فـا
عـاني من ناحية وفي الوزن والقـافية من ناحية ضام وا واتفـاق النصوص الشعـرية في ا
أخرى كـما في القصـيدة الالميـة التي نسبت إلـى الشاعرين يـزيد ومنـقذ الشنـي وشعراء
مزق ثقب وا بطون القبيـلة الواحدة فيزيد بن اخلذاق ومنقذ الشـني كالهما من قبيلة شن وا

(١) اجلاحظ: احليوان ٢٧٥/١ .
ؤتلف واخملتلف ص ٢٥٥ . فضليات ص ٧٠ واآلمدي: ا فضل: ا (٢) ا

(٣) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٢٩٣/١ .
سلم: ساحل الذهب األسود ٢٧٦ . (٤) ا
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كن أن يـكون من قـبيـلة نـكرة فـأدى ذلك إلى اخـتالط شعـرهـما عـند الـرواة وهنـاك سـبب 
ا في سائر الشعـر اجلاهلي وهو السهو مشـتركاً وعاماً ال في أشعـار العبدي فحـسب وإ

. والنسيان من قبل الرواة والنساخ

ومن كـل ما عـرفنا كـان البد لـنا من أن نـسلّم بـضيـاع قسم - أظـنه كـثيراً - مـن شعر
عـبدالـقـيس وكذلك اخـتالط قـسم آخر مع شـعـر غيـرهم ولهـذا وجـدنا أنـفسـنـا أمام ظـاهرة

. الضياع وظاهرة االختالط في شعر العبدي

٤ - ظاهرة االنتحال:

جـاء في الـلـسان(١) انتـحل الـرجل الـشـعـر ادّعـاه فـهـو قائـله ونـحل الـشـاعـر قـصـيدة
نُسـبت إليه وهي لـغيـره وقريب مـن هذا شـعر الـوضع وهو أن يـضع الراويـة شعـراً ينـسبه
وضوع هـو الشعر الذي وضع بعد نحول وا إلى شعـراء اجلاهلية الذين تـقدموه فالشعـر ا
اجلـاهليـ ونسب إلـيهم وشعـر النـحل هو الذي اخـتلف في قـائله واختـلط األمر فـيه فنسب

إلى غير قائله.

ومن هـنا كـان الوضع والـنحل واالنـتحـال ظواهـر أدبيـة عامـة ال تقـتصـر على أمة دون
ت إلى ـا تـشمل كـل ما  غـيـرهـا من األ ولـيسـت تلك الـظـواهـر في الـشـعر فـحـسب وإ

الشعر بصلة من أخبار وأنساب وقصص وأحاديث(٢).

وعلـينا أن نسلم منذ الـبداية باحتمال نـسيان بيت أو أبيات واستـبدال كلمة أو كلمات

(١) ابن منظور: لسان العرب ٦٥٠/١١ .
(٢) ناصر الدين األسد: مصادر الشعر اجلاهلي ٣٢١ .

(٣) ابن سالم: طبقات فحول الشعراء ٢٣.
(٤) محمود شاكر: مجلة اجمللة ١٦٩.
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(١) شوقي ضيف: العصر اجلاهلي ص ١٦٣.
(٢) اجلاحظ: احليوان ٣٨١/٤ .

(٣) ابن سالم: طبقات فحول الشعراء ٣٩ ٤٠.
(٤) ناصر الدين األسد: مصادر الشعر اجلاهلي ٤٢٦ .

(٥) ابن سالم: طبقات فحول الشعراء ٥٦٨ .

إلى جانب التقد والتأخير واالختالط.

ونـحن ال نشك في أن الـشعـر اجلاهـلي قطع رحـلة طـويلـة وخالل هذه الـرحلـة تعرض
ظـاهـر االنـتـحـال وسقـط منـه في الطـريق مـقـدار لـيس بـالـيـسيـر فـابن سالم يـخـبـرنـا أن ما
وصـلنـا عن الـعرب اجلـاهـليـ قلـيل وأنه قـبل ذلك كثـير(٣) لـكـننـا واألمـر كذلك ال نـرتاب أو
نـتردد في أن الـشـعر اجلـاهلي تـراث ضـخم نقـلته لـنـا األجيـال وأوصلـته إلـينـا في كثـير من
الـثقـة واالطمـئنـان وفي درجة عـاليـة من األمانـة العـلمـية ومن هـنا كـان علـينـا أن نتريـث عند

قبول الشعر اجلاهلي أو رفضه خشية أن يكون موضوعاً منحوالً(٤).

وأشـار القدامى إلى االنتحـال ودوافعه وأسبابه وحـاولوا أن ينفوا عـنه الزيف ويبعدوا
مــا وضـعه الــوضـاعــون بل وقف فــريق من الـعــلـمــاء الـرواة أمــام تـلك الــظـاهــرة بـحــمـاسـة

وصالبة وأوصلوا إلينا بعد جهد جهيد مختارات ومجموعات شعرية قيمة(١).

ودوافع االنتـحال كثيـرة ومنهـا رغبة الـقبائل في الـتزيد في شعـرها إلذاعة مـفاخرها
ا يـجـعلـهـا تبـاهي به مـختـلف الـبطـون والـعشـائر (٢) وإشـراق تـاريخـهـا  وإبـراز مـناقـبـها
وتعلي صـيتها ب سائـر القبائل ولذا قال ابن سالم(٣): «فلمـا راجعت العـرب رواية الشعر
وذكـر أيـامهـا ومآثـرهـا استـقلّ بـعض العـشـائر شـعر شـعـرائهم ومـا ذهب من ذكـر وقائـعهم
ن له من الوقـائع واألشعار فـقالوا وكان قوم قـلت وقائـعهم وأشعـارهم وأرادوا أن يلحـقوا 

على ألسن شعرائهم ثم كانت الرواة بعد ذلك فزادوا في األشعار التي قيلت».

ومـن تلك الـدوافع الـرواة أنـفـسـهم الـذين يـزيدون طـمـعـاً في الـكـسب ورغـبة فـي جني
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. ساو ثالب وا الربح وهناك أيضاً دافع العصبيات القبلية التي أذاعت الكثير من ا

القدامى واالنتحال:

قـلـنا: إن االنـتـحال والـوضع في الـشـعر اجلـاهـلي ظاهـرة عـامـة فلم يـخف أثـرها
ا تنبهوا لها(٤) فابو عبيـده يذكر أن قراد بن حنش من شعراء على الرواة العلمـاء وإ
غــطـفـان كـان جــيـد الـشـعــر وكـان شـعـراء غــطـفـان يـغــيـرون عـلى شـعــره يـأخـذون مـنه
ويـدعـونه وذكـر أبـو عـمرو بـن العالء أن قـسـمـاً من قـصـيـدة ذي اإلصـبع العـدواني في
رثاء قـومه منـحـول وكذلك قـصيـدة امر الـقيس(٥) الـرائيـة هي لـرجل من أوالد النـمر

بن قاسط يقال له ربيعة بن جشم.

ومثل هذا أبيات ثعلبة بن عمرو التي أشرنا إليها في قصيدته:
تـــــــهــــــــزأت عـــــــرسـى واســــــــتـــــــنــــــــكـــــــرت

شـــــــيــــــبـي فـــــــفـــــــيــــــهـــــــا جـــــــنف وازورار

وقد قيل إن خلفاً األحمر وضع البيت التالي في هذه القصيدة(١):
عــــــــــمــــــــــرك هـل تــــــــــدريـن أن الــــــــــفــــــــــتـى

شـــــــــبـــــــــابه ثـــــــــوب عـــــــــلــــــــيـه مـــــــــعــــــــار

ويـروي الــبـصـري أن األبــيـات لـثــعـلـبــة بن يـزيــد أحـد بـني ســلـيم وهـو األكــثـر ويـروي
البصري األبيات للشاعر ثعلبة بن عمرو.

وأشار اجلاحظ(٢) إلى قضية االنـتحال فكان يقـول «قال فالن» ويذكر اسم الشاعر ثم
يـعقب على ذلك «إن كـان قالها» وذكـر أبياتـاً منحـولة للنـابغة الـذبياني وأنـكر أبيـاتاً قيلت في

عمرين ٣٣. (١) السجستاني: ا
(٢) اجلاحظ: احليوان ٤٩/٣ ٢٤٨/٤ ٢٤٦/٢ .

(٣) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ١٤/١ ٢٣٧/١ .
(٤) ابن هشام: السيرة النبوية ٢٤٧/١ .

(٥) ابن سالم: طبقات فحول الشعراء ٢٣ .
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الكواكب وغير ذلك من األمور.

وأشار ابن قتـيبة إلى االنـتحـال في كتابه «الـشعر والـشعراء»(٣) وذكر أبيـاتاً لألعشى
وأبياتاً أخرى للشاعر لبيد قال: إنها منحولة.

ـوضـوع(٤) أمـا ابن سالم في ـنـحـول وا وفـي روايـات ابن هـشـام كـثـيـر من الـشـعـر ا
كتاب «الطـبقات» فقد عالج هذه الناحـية وذكر قواعد عامة وأحكامـاً مرسلة أطلق فيها القول
إطالقاً ونص على شعراء ذكر لهم شعراً قالوه وهو موضوع منحول قال ابن سالم(٥) «وفي
سمـوع مفتـعل موضوع كثـير ال خيـر فيه وال حجة في عـربيته وال أدب يـستفاد الشـعر ا
وال معنى يسـتخرج وال مثل يضرب وال مديح رائع وقـد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لم

يأخذوه من البادية ولم يعرضوه على العلماء».

ـا يـدل عـلى ذهـاب الـشـعـر وسـقـوطه قـلـة مـا بـقي بـأيـدي الـرواة (١) «و ويـقـول أيـضـاً
.« صحح ا

وذكر من الشـعراء طرفة وعبيـد بن األبرص اللذين صح لهما قـصائد بقدر عشر
ونـرى أن غـيرهـمـا قد سـقط من كالمه كـثيـر غـير أن الـذي نـالهـمـا من ذلك أكـثر ويـذكر
دينة ابن سالم(٢) بيتاً ألبي سفيان بن احلارث ثم يقول «وأخبرني أهل العلم من أهل ا
أن قـدامة بن مـوسى بن مظـعون اجلمـحي قالـها ونـحلهـا أبا سـفيـان وقريش ترويه في
أشـعـارهـا وهـكـذا نـرى أن ابن سالم عـالج االنـتـحـال مـعـاجلـة أبـانت أسـبـابه ودوافـعه

ونبهت إليه ألول مرة.

صدر ٢٠٨ . (١) نفس ا
صدر ٣٩ . (٢) نفس ا

(٣) ناصر الدين األسد: مصادر الشعر اجلاهلي ٣٧٧ .
(٤) مجموعة من األساتذة: األدب العربي في آثار دارسيه ص ٣١.

: الشعر اجلاهلي ٧١. (٥) طه حس
صدر ٧٢. (٦) نفس ا
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احملدثون واالنتحال:

وضـوع من الـعـرب احملدثـ األسـتاذ يـقـول األسد:(٣) أول من شق الـطـريق في هـذا ا
مــصـطـفى صــادق الـرافـعي فـي كـتـابه «تــاريخ آداب الـعــرب» الـذي صـدر عـام ١٩١١ وأن
الــرافـعي حـشـد في كــتـابه مـادة خـصـبــة فـله فـضل الـســبق في اجلـمع لـكــنه لم يـقف عـنـد
األخـبار التي جمـعها ولم ينقـدها إال في القليل الـنادر وذكر األستاذ أحـمد ضيف موضوع
ـوضوع بـعـد ذلك ب يـدي طه حسـ الـذي درس الشـعر االنـتـحـال باقـتـضاب(٤) وأسـتقـر ا
ـا نسمـيه أدباً جاهـلياً لـيست من اجلاهـلية طـلقة  اجلاهـلي وشك فيه وقال(٥) «إن الكـثرة ا
سلم أكثر من ا هي منحولـة بعد ظهور اإلسالم فهي إسالمية تمـثل حياة ا في شيء وإ
» وقال في موضع آخر(٦) «وأقل ما توجبه علينا األمانة العلمية أن نقف من حياة اجلاهلي

ضري اجلاهلي موقف الشك واالحتياط». الشعر ا

ومن هـنـا نـرى أن طه حـسـ وضع نـظـريــة الـشك في الـشـعـر اجلـاهـلي ورأى أن ذلك
ثل احلياة الدينية والعقـلية والسياسية واالقتصادية للعرب اجلاهلي وذكر دوافع الشعر ال 
للـشك كثيرة مـنها اخـتالف اللغة والـلهجات والـرواية الشـفهية وأورد أسـباب االنتحـال ومنها

السياسة ويقصد بها العصبية القبلية والدين والقصص والشعوبية والرواة(١).

وشـك في شعـر شـعـراء سـماهم(٢) ومنـهم: امـرؤ الـقيـس وعلـقـمـة وعبـيـد وعـمرو بن
تلمس واألعشى قميـئة ومهلهل بن ربيعه وعـمرو بن كلثوم واحلارث بن حلـزة وطرفة وا
ـــثــقب(٣) وأرجـع أســبـــاب الــشـك في هـــؤالء إلى تـــضــارب الـــرواة في أخـــبــارهم وكـــذلك ا

وشخصياتهم وإلى الرقة والسهولة في أشعار بعضهم.

هـتم باألدب اجلـاهلي والتـراث األدبي للرد على ولقد انبـرى حشد من الـدارس وا
طه حـس ونـقض نـظـريـته وإبطـال دعـواه في إنـكـار ذلك التـراث الـشـعـري ومنـهم مـحـمد

صدر ٨٨. (١) نفس ا
: في األدب اجلاهلي ص ٢١٦ وحتى ص ٢٧٥. (٢) طه حس

: حديث األربعاء ص ١٦٤. (٣) طه حس
(٤) ناصر الدين األسد: مصادر الشعر اجلاهلي ٣٧١.
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فريد وجدي في كتابه «الشعر اجلاهلي» ومحمد لطفي جمعة في كتابه «الشهاب الراصد»
ومــحـمــد اخلـضــر حـســ في كـتــابه «نـقـض كـتــاب في األدب اجلـاهــلي» والـشــيخ مــحـمـد
اخلضـري في كـتابه «مـحاضـرات في بيـان األخطـاء العـلمـية» ومـحمـد أحمـد الغـمراوي في
كتاب «الـنقد التحـليلي» وهؤالء احملـدثون وغيرهم أمـثال محمـود قراعة وبطـرس البستاني
ـوضـوع بـشـكل ويـوسف الـعـش وعـبـاس الـعـقـاد وكـذلك نـاصـر الـدين األسـد الـذي بـحث ا
مـستقل ومـدعم بالوثـائق واستوعب جـميع ظروفه(٤) وقـد أجمع هؤالء الـباحثـون الدارسون
نـهج الذي أعلـنه وسار عـليه وأنـكروا عـليه اصـطنـاعه للـمنهج على أن طه حـس لم يـلتـزم ا
. وعابوا عـليه التـناقض الذي وقع الـديكارتي الـفلسـفي الذي يعـتمد الـشك طريقـاً إلى اليقـ
فيه فـيما يتعلق بسـهولة اللغة وكلـهم شارك في نقد األدلة واألسبـاب واستطاعوا أن يدفعوا
عن الـشعر اجلـاهلي تـهمة الـزيف والوضع والـنحل في أكـثره وخرج الـشعـر اجلاهلي بـريئاً

من التهمة التي ألصقت به.

ولم يــكن طه حــسـ وحــده هـو الــذي أغـمــد خــنـجــره في صــدر الـتــراث الـشــعـري
ستـشرقون فـشكوا في الشـعر اجلاهـلي من خالل اللغة والـلهجات ـا قام ا اجلاهلي وإ
والرواة فـنولدكه(١) وألورد وموير(٢) وبركـلمان(٣) وبالشير(٤) كلـهم شكوا في الـشعر
اجلـاهـلي وعـاجلـوا مـوضـوع االنـتـحـال في شيء كـثـيـر من الـتـجـني إذ جلـأ بـعـضـهم إلى

. إنكاره إنكاراً تاماً

فبـرو كـلـمـان طـعن في الـرواة ألنـهم أصـلحـوا مـا رووه لـلـشـعـراء الـقدامى أو زادوا
عليه ولم يـبالوا بالوضع لتوثـيق أشعارهم وأن هؤالء الرواة غيروا بـعض أشعار اجلاهلية

(١) بال شير: األدب العربي ١٧٦/١ .
(٢) شوقي ضيف: العصر اجلاهلي ١٦٦ .

(٣) بروكلمان: تاريخ األدب العربي ٦٥/١ .
(٤) بال شير: األدب العربي ١٩٣/١ .

(٥) ناصر الدين األسد: مصادر الشعر اجلاهلي ٣٥٢ .
(٦) شوقي ضيف: العصر اجلاهلي ١٦٨.
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ة إليـهم كما وضـعوا أشعـاراً منحـولة على مـشاهير عـمداً ونسـبوا بعض األشـعار القـد
األبطال في الزمن األول.

ـسـتشـرقـ الـذين جلـأوا إلى إذاعـة الـشك فـي الـشعـر اجلـاهـلي وإلى وكـان أشـهـر ا
إنكاره من خالل الـرواة وطريقـة احلفظ والروايـة واللغة هـو «مرجلـيوث» فقـد رأى أن الشعر
ـثل النـاحيـة الديـنيـة وأنه مصـبوغ بـصبـغة إسالمـية وذلك ضـمن مـقالـة كتـبها اجلـاهلي ال 

.(The originsof Arabic Poetry) حتت عنوان

ـستـشرقـ اآلخريـن علـيها ـقاله(٥) وأورد رد ا وقـد خلص نـاصر الـدين األسـد تلك ا
فـقد رد «ليال» رداً مفحـماً على مرجلـيوث واتهمه بالـغش واخلداع واخليانة ورأى «اليل» أن
احملاكاة تدل عـلى وجود أصل كانـوا يحاكونه إن وراء انـتحال الـرواة شعراً صحـيحاً يجب
ـســتـشـرقـون شـكــهم في الـشـعـر أن نـهـتــدي إلـيه وبـعـد فــقـد بـنى احملـدثــون من الـعـرب وا

اجلاهلي على النواحي التالية(٦):

- اختالف لـهجات الـقبـائل ولغة الـشمال عـن اجلنوب  وعـدم توثيق الـرواة واالتساع
في الرواية  والـعصبـية الـقبلـية  والشـعوبيـة  وحاجة الـقصـاص وكتـاب السيـر والتاريخ

إلى شعر يزينون به قصصهم.

توثيق الشعر:

وصل إليـنا ركـام هائل من الشـعر اجلـاهلي كان ومـا يزال مـجال الدراسـات األدبية
ومـوضوع عناية الـباحث وقـد قسم ناصر الدين الـشعر الذي وصل إليـنا من حيث صحته
ونـحله إلـى ثالثة أقـسام(١) قـسم صـحيح ال سـبـيل إلى الـشك أو الطـعن فـيه وقسم مـنـحول

موضوع وأكثره من القصص ويرمي إلى غايات وأهداف وقسم مختلف عليه.

(١) ناصر الدين األسد: مصادر الشعر اجلاهلي ٤٦٥ .
(٢) شوقي ضيف: العصر اجلاهلي ١٦٤ ١٦٦ .

(٣) محمود شاكر: مجلة «اجمللة» ١٩٦٩ .
(٤) عباس العقاد: اللغة الشاعرة ١٢٣ .
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شـوقي ضـيف ال يـنـفي ظـاهـرة االنـتـحال(٢) واألسـتـاذ مـحـمـود شـاكر(٣) يـرى أنـنا ال
روءة فداعي الفطرة يفرض نستطيع رد الشعر ورفضه مهما بلغ الرواة من فساد الدين وا
علـيـنا عـدم اتهـامهـم ويحـذّر شاكـر كل الـتحـذير من نـاحـية الـرواة فال يدعـنـا نعـجل عجـلة
ـا علـينـا أن نتوقـف بالشك قـليالً ثم اجلـهل في اإلقدام عـلى تكـذيب الرواة أو تـصديـقهم وإ
نـثـبــته بـكل وجـوه الــتـثـبت والـتــبـيـ ويـنــكـر الـعـقـاد(٤) قـدرة الــرواة عـلى تــوزيع األسـالـيب

واقف الشعرية مهما بلغوا من قوة الشاعرية. واصطناع ا

ومـن كل هذا ندرك أن االنـتحال قـائم وإن الرواة هم أكبـر األسباب وأقـواها وإذن البد
لنا من تمحيص الشعر وتنقيته وعلينا أن جند مقياساً صاحلاً ومالئماً لتوثيقه.

وإذا مـا رحنا نـستعـرض مقـاييس القـدامى ومنـاهج احملدث فـي التوثـيق جند األول
اعتمدوا األمور التالية في قبول الشعر ورفضه:

- إجماع الـرواة واتفاق جـلة العلـماء في قضـايا الشعـر وظروف اللـغة وفي ذلك يقول
ابن سالم(١) «اخـتلـفـت الـعلـمـاء فـي بـعض الـشـعـر كمـا اخـتـلـفت فـي بـعض األشـيـاء أمـا ما
اتـفــقـوا عـلـيـه فـلـيس ألحــد أن يـخـرج مــنه» ومن هـنــا فـقـد وثق الــقـدامى رواة مــثل الـضـبي
وثـق مثل حمـاد الراوية وخـلف األحمر وأضـرابهما» واألصمـعي وغيرهمـا ورفضوا غـير ا

إال أن تأتيهم األخبار واألشعار من مصادر موثوقة.

- والذوق الـشعـري وهو مـقيـاس مكـتسب عن عـلم ودراية بـعد صـحبـة طويـلة ولـقاء
مستـمر مع الشـعر وقد اسـتطاع قـسم من الرواة بذوقه الـنقدي أن يـروي من األشعار ما
كــان سـلـيــمـاً وصـحــيـحــاً وهـذا األمـر واضح تــمـام الـوضــوح في كـتــاب «طـبـقــات فـحـول

(١) ابن سالم: طبقات فحول الشعراء ٦٠٥ .
صدر ٥ - ٢٢. (٢) نفس ا

(٣) ناصر الدين األسد: مصادر الشعر اجلاهلي ٤٦٩.
(٤) عباس العقاد: اللغة الشاعرة ١٣٤ .

(٥) شوقي ضيف: العصر اجلاهلي ١٧٥.
(٦) محمود شاكر: مجلة «اجمللة» ١٩٧٠ .
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الشعراء» البن سالم اجلمحي(٢).

- ودواوين الشعراء فقد اعتمدت األشعار التي رويت في ديوان أو دواوين الشعراء(٣).

قـاييس الـتي يرونـها في ويرى احملـدثون مـقايـيس أخرى ونـسوق هـنا أقـوالهم حـول ا
توثيق الشعر اجلاهلي:

ـطلق أو ـطـلق أو القـبول ا يـقول الـعـقاد(٤) «البد من حـيـلة نـاجعـة غيـر حـيلـة الرفض ا
تردد» فما هي هذه احليلة التي يريدها العقاد ويطلب االهتداء إليها?. الظن ا

وشـوقي ضـيف(٥) يــشك فـيـمـا شك فـيـه الـقـدمـاء ويـقـبـل مـا وثـقـوه فـهـو بــهـذا يـعـتـمـد
مقاييسهم ويقبل ما أجمعوا عليه.

ـقارنـة ويدرس الـشعـر دراسة نـقدية فـيقف ـنهج ا واألسـتاذ مـحمـود شاكر(٦) يـقول 
. على اخلصائص الفنية وبحذر شديد يرفض ما ينسب إلى اجلاهلي

الءمة (١) باخلصائص الفنية التي يـلتقي عليها طائفة من الشعراء و ويقول طه حس
عنى للحياة البدوية. اللفظ وا

وناصر الدين األسد(٢) يرتكز عـلى القدمـاء ويعتـمد مقايـيسهم من حـيث اإلجماع وما
اتفق عليه البصريون والكوفيون وكذلك األخذ باخلصائص الفنية.

وأحمد احلوفي(٣) يدير مقياسه حول النصوص الشعرية ونقدها مشيراً إلى النواحي
التالية: رفض الشعر الذي يتضمن أفكاراً إسالمية لم تكن مألوفة ويضم إلفاظاً لم يعهدها
الـعرب من قـبل - رفض شعـر األماكن واألحـداث والقـصص التي لم يـعهـدها الـشعراء ولم
اتـهم - ويلحق بـذلك شعر الـشخصيـات األسطورية ا جـدت بعد  تذكر في أشـعارهم وإ

: في األدب اجلاهلي ٢٦٥ . (١) طه حس
(٢) ناصر الدين األسد: مصادر الشعر اجلاهلي ٤٦٩ .

(٣) أحمد احلوفي: احلياة العربية في الشعر اجلاهلي ٣٦ .
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هلهل وحـا الطائي فالكثـير من أشعارهم يستـدعي احلذر واالحتياط ومثل هذا كعـنترة وا
ـوغل في القـد كـشعـر عاد وثـمـود والروايـة التي أشـعار اجلـن وتكـهنـات الـغيب والـشعـر ا
وثـوق بهم واالنتبـاه إلى النص وجوّه ومصادره يـنفرد بهـا راوية واحد ورواية الـرواة غير ا

وطريقة أخذه عن أهل البادية.

ومن اسـتعـراض أقوال الـقدامى واحملـدث ومقـاييس ومـناهج الـطرفـ جند أنـنا أمام
نـاهج فمـاذا نفـعل? وبـأيهـا نأخـذ? وكيف الـسبـيل إلى توثـيق الشـعر ـقايـيس وا عـديد من ا

الذي ب أيدينا?

ا ـنهج واحـد محـدد وإ وفي تـوثـيقـنا لـلشـعر الـذي ب أيـدينـا لعـبـدالقـيس ال نلـتزم 
ـقـايـيس مـا يـصـلح لـبـحـثـنا هـذا مع االهـتـمـام بـنـاحـيـت نـحـاول أن نـأخـذ من جـمـاع هذه ا

أساسيت األولى الرواة والثانية النصوص الشعرية:

تّـهمون وهنـاك فئة مجـهولة وبـجانبهـا فئة أخرى أما الـرواة فمنـهم العدول وبيـنهم ا
ضي تـقف ب الـعدل والـتجـريح ولذا كـان عليـنا أن نـدرس الرواة دراسـة واعيـة يقـظة و
إليهم عـلى أرض ال تتناثـر عليهـا غيوم الشك وال مـظاهر التـردد فنوثق العـدول الصادق
ـتهـمـ ومن أشهـر هؤالء الـرواة الذين حـفظـوا لـنا شـعر عـبدالـقيس ونـرفض الوضـاع ا

(١) األزهري: تهذيب اللغة ٢٧١/١٠ .
(٢) الذهبي: ميزان االعتدال ١٧٠/٤ شوقي ضيف: العصر اجلاهلي ١٦٥ .

(٣) القفطى: انباء الرواة ٢٩٨/٣ .
صدر. (٤) نفس ا

(٥) ياقوت: معجم األدباء ١٦٤/١٩ .
(٦) االشنانداني: معاني الشعر ٢٧١ السيوطي: بغية الوعاة ١١١/٢ .

(٧) اخلطيب: تاريخ بغداد ٤١٤/١٠ .
زهر في اللغة ٢٠٤/٢ . (٨) السيوطي: ا

عارف ٥٤٣ . (٩) ابن قتيبة: ا
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فضل الضبي (ت ١٦٨ هـ) وهو رأس علمـاء الكوفة وأوثق رواتها فقد ذكرت األخبار أنه ا
صادق الرواية حريص على التأكد من صحة ما ينقله أو يتناقله الرواة اآلخرون(١) وتشهد
له كـتب الـتـراجم ومصـنـفـات الـدارس ويـوثـقه الـقـدامى واحملدثـون بـالـعـلم والصـدق فـيـما
يرويه وينقـله من أشعار وأخبار(٢) فالقفطى(٣) يقول عنه «كـان عالمة راوية لآلداب واألخبار
وأيـام الـعرب» ويـقـول عنه ابن سالم(٤) «أعـلم من ورد إليـنـا بالـشـعر وأصـدقه من غـير أهل
ـفــضل ثــقـة ثـبــتـاً» وأجــمع الـرواة مـن الـكــوفـيـ الــبـصــرة» أمــا يـاقــوت فـيــقـول(٥) «كـان ا
ـلك بن قريب (ت ٢١٦ هـ) وهو ـفضل يأتي األصـمعي عبدا والبصـري على تـوثيقه ومع ا
أحد أئـمة اللغـة واألدب واألخبار والغـريب في البصرة(٦) وهو عالـم موثوق الروايـة كثيرها
برد(٧) «كان بحراً في اللغة ال يعرف مثله فيها أحد وال في حسن العبارة جيدها قال عنه ا
كـثـرة الــروايـة» ويـروى عن الـفـراء(٨) أنه قـال عـنـد ذكـر األصــمـعي «ذلك أعـلـمــهم بـالـشـعـر
وأتـقـنـهم لـلــغـة واحـضـرهم لــلـحـفظ» وقـال عـنـه ابن قـتـيـبـة(٩) «كـان األصـمـعي صـدوقـاً في
الـشعـر» وعـبر الـشـافـعي عن عصـبـيـة األصمـعي لـلـعرب ووقـوفه في وجه الـتـيار الـشـعوبي
ــثل عـبــارة األصـمـعي(١)» وقــد دافع ابن جــنّي أمـام فـرأى أنه «مــا عـبــر أحـد من الــعـرب 
مـتـهـمي األصـمـعـي فـقـال(٢) «كـان صـنـاجـة الـرواة والـنـقلـة» أمـا احملـدثـون فـقـد وثـقـوه ولم

يطعنوا في روايته(٣).

ـان موثـقان ولـذا اعتـمدنا ومن كل ما ذكـرنا يـتضح لـدينـا أن الضـبي واألصمـعي عا
األشـعـار التـي روياهـا لـعـبـدالـقـيس وكـانا من أكـثـر الـرواة ذكـراً واهـتـمامـاً وحـفـظـاً لـشـعر

(١) السيوطي: بغية الوعاة ٣١٣ .
(٢) ابن جني: اخلصائص ٣١١/٣ .

(٣) شوقي ضيف: العصر اجلاهلي ١٦٦ ناصر الدين األسد: مصادر الشعر اجلاهلي ٣٣٤.
(٤) انظر: ديوان عبدالقيس.
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العـبدي وبـاإلضافة إليـهما كـان رواة آخرون قد حـفظوا لنـا بعض شعـر العبـدي ومنهم ابن سّالم
اجلمحي والبحتري واجلاحظ وابن حبيب وابن قتيبة وابن دريد وغيرهم(٤).

ـصـادر الـتي نـقـلـتـهـا إلـيـنا أمـا الـنـصوص الـشـعـريـة فـنـحن مـلـزمـون بـالـنـظـر في ا
ـاماً كـافياً بـكل الظـروف احمليـطة بـها أن نـدرسها وحـملتـها عـبر الـزمن وعلـينـا أن نلم إ
دراسـة وافيـة تـشمل مـؤلفـها وغـرضـها وأسـلوبـها ورواتـها وأسـانـيدهـا ونأخـذ بأوثق
ضام ـقياس النقد والـتمحيص في ا الروايـات حولها وبعد ذلك نـخضع تلك لنصوص 
وضوعية والفنية ثم نصدر حكماً واألشكال ونعاجلها معاجلة مستوعـبة من الناحيت ا
علـيهـا وهل اسـتطـاعت أن تـمثل الـبـيئـة اجلـاهلـية وحتـيط بـظروف اجملـتـمع البـدوي وما

يلحقه من مظاهر وعادات?.

ـطلة واطن ا راكـز احلضاريـة وا ونـحن نؤمن - وأمامـنا تـلك النـصوص - أن شعـر ا
ولدين على العـالم اخلارجي من أرض اجلزيـرة العربيـة قد الن وسهل فـاقترب من شـعر ا
إال أن ذلك في مـقـدور دراسـتنـا أن نـكـتـشف الـنصـوص اجلـاهـلـية وإن كـانت سـهـلـة الـلفظ
ـعـنى ولـذا قـمـنـا بـاخـتيـار الـنـصـوص الـتي رأيـنـا فـيـهـا روح الـعـصـر اجلاهـلي واضـحـة ا

وظروف اجملتمع العبدي.

كـننا أن نبرز ومن دراستنـا للرواة وللنـصوص الشعـرية التي وجدنـاها لعبـد القيس 
اجتاهات ثالثة:

ـفـضـلـيات واألصـمـعـيات ـوثق: وهو الـذي رواه الـرواة الـثـقاة وورد في ا - الـشـعـر ا

(١) انظر: ديوان عبدالقيس.

(٢) انظر: ديوان عبدالقيس.
(٣) البصري: احلماسة البصرية ٢٨/٢.

رتضى: أماليه ٣٢٥/١. (٤) ا
عمرون ٤٠. (٥) السجستاني: ا
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وعـند ابن سالم والـبحـتري وأبي تـمام واألخـفش وابن دريد وغـيرهم ويـشمل هـذا شعر
فضل ويزيد وسويد وثعلبة وغيرهم(١). مزق وا ثقب وا ا

- وقـسم ضعيف الرواة واإلسـناد ويشمل بـعض أشعار اجلمـال العبدي وجذل بن
أشــمط وعــمـرو بن أســوى وتـوبه بـن مـضــرس وذلك لـعــدم تـوفــر مـصــادر عـديــدة حـول

روايات شعرهم(٢).

- وقسم منحول ألسـباب عديدة منها األفكـار اإلسالمية واالختالط والتداخل والرواية
ـمـزق في «احلـمـاسة الـبـصـرية»(٣) وفي «أمالي ـوثقـة ويـشـمل ذلك أبـيات ا الواحـدة غـيـر ا

. عمرين»(٥) وأبيات أخرى في ديوان شعر العبدي رتضى»(٤) وأبيات سويد في «ا ا

وعـنـدمـا جـمـعـت ديـوان عـبـدالـقـيس لم أثـبت فـيه شــعـر الـشـعـراء الـذين لم تـتـوفـر في
شـعرهـم ظروف الـبـيـئـة اجلـاهلـيـة وصـرفت الـنـظـر أيـضاً عن الـشـعـر الـذي تـضـمن مـعاني
وألـفاظـاً إسالميـة من طـريق غيـر موثق وكـذلك أبـعدت مـنه شعـرالـشعـراء الذين عـاشوا في

اإلسالم واستمروا حتى العصر األموي.

ولـهـذا لم أدخل في الـديـوان شعـر ربـيـعـة بن قـميـئـة الـصـعبي(١) وعـامـر احملاربي(٢)
وأوس بن زيـد(٣) وحـرب بـن سـلــمـة(٤) وأبــنــاء مـرة(٥) «نـفــيل وعــمـرو ومــعــارك» وهـرم بن
حـيان(٦) ولقـد جـمـعت مـا يقـرب من أربـعـمئـة بـيت من الـشعـر وقـمت بـدراسـة هذا الـشـعر
ثقب العبـدي الذي ال يزيد عن مئتي بيت من الـشعر وقد جمعه وحققه باإلضافـة إلى شعر ا

ؤتلف واخملتلف ٢٥٥. (١) اآلمدي: ا
(٢) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٢٩٤/٣ العسكري: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ١٦٦.

ي: حتفة األعيان ص ٣٣. (٣) السا
(٤) اخلالديان: األشباه والنظائر ٢١٩/٢ .

(٥) البحتري: احلماسة ص ٧٤ ٢٥٥ ١٤٦.
عمرون والوصايا ص ٧٤. (٦) السجستاني: ا
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الفصل الثالث
وضوعية الدراسة ا

عندما جمعت ما تيسر لي جمعه من ديوان عبدالقيس نظرت في شعرهم فتراءى لي
أنه يندرج في مـوضوعات أساسـية أهمـها احلرب والـقتال والـسلم واإلصالح ونظرات في

وت واحلياة والرثاء وموضوعات أخرى كاحلكم وبيئة البحر والطبيعة. ا

ـيـزة فـلم أشـأ ذكـرهـا هـنـا ـثـقب الـعـبـدي فـيه مـواضـيع  والحـظت أيـضـاً أن شـعـر ا
ا سأتناولها ح أدرس حياته أما ما يدخل من شعره ضمن التي ذكرتها النفراده بها وإ

. وضوعات األساسية في شعر العبدي فقد درسته هنا وأهم ا

شعر احلرب والقتال:

عرفت اجلزيرة الـعربية أيـاماً كثـيرة من القتـال ب القبـائل وكانت األسباب وراء ذلك
بـاشرة على مـواطن اخلصب والـرعاية وارد والـسيـطرة ا تـعود إلى ضنك الـعيش وفـقر ا

الئمة(١). وعلى أماكن االستقرار ا

وعـبـدالقـيس شـأنهـا شـأن بقـيـة قبـائل العـرب شـاركت في مـختـلف األيـام والغـزوات وعلى
ناذرة وأبت أن تخضع شـتى النواحي واجلبـهات فحاربت الـفرس ورفضت سيـطرتهم وقاتـلت ا

لسلطانهم وتنازعت أسباب البقاء مع قبائل اجلزيرة فأخفقت مرة وأصابت مرات(٢).

وقد أشرنـا إلى طول باع الـقبيلـة في كل هذا عنـدما استقـرت على أرض البـحرين وأتناول
باحلديث هنا هذه احلروب التي خاضها العبديون «وجبهات» القتال التي حاربوا فيها.

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٤٠٢/٥ . (١) جواد علي: ا
. لوك ٥٥/٢ ابن األثير: الكامل في التاريخ ٣٩٢/١ انظر: صالت العبدي (٢) الطبري: تاريخ الرسل وا
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احلرب السياسية:

كـانت احليرة من ح إلى آخر تـمد سلطانهـا على القسم الشـرقي من جزيرة العرب
ـناذرة مع فـتـدخل عبـدالـقـيس ضـمن مـناطـق هذا الـسـلـطـان وحتدثـنـا األخـبـار أن صالت ا

العبدي كانت عدائية أحياناً وسلمية أحياناً أخرى(١).

ويـحدثـنـا الـشعـر عن الـصالت الـعـدائيـة ونـبـدأ بالـشـاعـرين يزيـد بن اخلـذاق الـشني
وأخـيه سويـد فهـما يـثوران عـلى ملـوك احليـرة ثورة عـارمة ويـهاجـمان بـعنف وحتـد سلـطة

:(٢) لقب بأبي قابوس قائالً نذر ا ناذرة فيزيد يخاطب النعمان بن ا ا
نــــــــــــعــــــــــــمـــــــــــــان إنـك خــــــــــــائـن خــــــــــــدع

يــــخـــــفي ضـــــمــــيـــــرك غــــيـــــر مــــا تـــــبــــدي
فــــــــإذا بــــــــدا لـك نــــــــحـت أثـــــــــلــــــــتــــــــنــــــــا

فـــــــعــــــــلـــــــيـــــــكـــــــهـــــــا إن كــــــــنت ذا حـــــــرد
إن تـــــــغـــــــز بـــــــاخلـــــــرقـــــــاء أســـــــرتـــــــنـــــــا

تــــــــلـق الـــــــكــــــــتــــــــائب دونــــــــنــــــــا تـــــــردى
ومـــــكـــــرت مـــــعــــــتـــــلـــــيـــــاً مـــــخـــــنـــــتـــــنـــــا

ـــــــــكــــــــر مــــــــنـك عـالمــــــــة الــــــــعــــــــمــــــــد وا
وهـــــــــززت ســــــــيــــــــفك كـي حتــــــــاربــــــــنــــــــا

فـــــــانـــــــظـــــــر بـــــــســــــيـــــــفـك مـن بـه تــــــردى

هجـمة شـرسة ووقـفة باسـلة وثـورة عاتـية عـلى النـعمان مـلك احليـرة فالـشاعـر يتهم
ـكـر واخلداع مـؤكـداً أن ضمـيره يـخـفي غيـر مـا يبـدي ثم هو الـنعـمان بـاخلـيانـة وينـعـته با
يتحداه إن كان يسـتطيع نحت شجرتهم والنيل من عزهم ومـكانتهم فإذا عزم النعمان على
غـزو عبـدالقـييس بـكتـيبـة اخلرقـاء فإن األسرة الـعبـدية سـتردي تـلك الكـتيـبة وتـغل جمـوعها
ـا ستـلقى مـنهم وتـصرع رجـاالتهـا فالـعبـديون لن يـقفـوا مكـتوفي األيـدي أمام اخلـرقاء وإ
الهالك والفـناء فنـحن أمام حتد شامخ وهـجاء صارخ وإهـانة متعـمدة إلى النـعمان صاحب

(١) كحالة: معجم القبائل العربية ٧٢٦ .
فضليات ص ٢٩٥ . فضل الضبي: ا (٢) ا



-   ١٥٣  -

فضليات ص ٣٠١ . فضل الضبي: ا (١) ا

السطوة والبأس.

ويتـعمد الـنعمـان اإلساءة إلى قـبيلـة الشـاعر فيـلوح بـسيفه مـستـخدماً «هـزة السيف»
دليل الـغضب وإشارة االسـتعداد لـلمعركـة والقتـال ويبلغ الـشاعر حداً بـعيداً في الـسخرية
عندما يقول للنعمان: انظر من ترديه بسيفك? وارقب من تناله بكتيبتك? ولسان حال الشاعر

لك النيل من عبدالقيس. يريد أن يفصح عن عدم استطاعة ا

ونـستـغرب مثل هـذا اخلطـاب للـنعمـان! ونتـساءل: مـا هي األسبـاب التي أدت إلى هذا
ـناذرة? وكيف يـؤكد الشـاعر أنه سيـفسد الهـجاء? وما الـذي حدث في صالت عبـدالقيس وا
ـنـاذرة عـليـهم? ومـوقف الـنـعـمـان أمـام هذا ـلك ويـتـصدى مـع قومه لـرد اعـتـداءات ا خـطـة ا
التهديد وتلك اإلهانة? أسئلة كثيرة تفرض نفسها وتطل برأسها وقبل أن جنيب عليها نقرأ

للشاعر يزيد هذه األبيات(١):
حتـــــــلـل أبــــــــيت الــــــــلــــــــعن مـن قــــــــول آثم

عــــلـى مــــالــــنـــــا لــــيــــقـــــســــمن خـــــمــــوســــا
أقــيـــمــوا بـــني الـــنــعـــمـــان عــنـــا صــدوركم

وإال تـــــقــــــيـــــمــــــوا كـــــارهــــــ الـــــرؤوســـــا
أكـل لــــــــئــــــــيـم مــــــــنــــــــكـم ومــــــــعــــــــلـــــــــهح

يـــــعــــــد عـــــلـــــيـــــنـــــا غـــــارة فـــــخـــــبـــــوســـــا
فـــإن تـــبـــعـــثـــوا عــلـــيـــنـــا تـــمـــنى لـــقـــاءنــا

جتـــد حـــول أبــــيـــاتي اجلـــمــــيع جـــلـــوســـا

مرة أخـرى جند فـي هذه األبـيات مـرارة الهـجـاء وعنف الـتحـدي فـالشـاعر يـطلب إلى
النـعمان في هـذه الرسـالة الشـعريـة الثـانية أن يـتحـلل من اليمـ الذي قـطعه عـلى نفسه في
العزم على غزو عبدالقيس وتقسيم أموالهم أخماساً كما هي نظم اجلاهلية كما يطلب عدم
تــكـرار الــغــارات وإرسـال الــكــتــائب إلى بالد الــعــبـديــ لــتــهـديــدهم في أمــنــهم وحــريــتـهم

واستقرارهم في منازلهم وديارهم.

ناذرة أيـديهم عن الـعبديـ وإال اضطـرت القبـيلة لك أن يـرفع ا ويـرغب الشاعـر إلى ا
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أن تلجأ إلى العنف وجتبرهم على رفعها مكره صاغرين.

وإزاء كل ذلك يعـلن الشاعر في صراحة ووضـوح أنه وقومه لن يستكـينوا أمام ضربات
ناذرة وأن جموع القبيلة مستعدة خلوض غمار احلرب والقتال إذا فرضت عليهم. ا

والـذي نفهمه من هذه األبـيات أن موقف النـعمان واضح ال غمـوض فيه فقد أقسم أن
يغـزو بالد عبدالقـيس وأن يغير عـليهم ويـخضع جموعـهم ويفرض سـيطرته ونفـوذه عليهم

. ثم يقسم أموالهم أخماساً

ضي إلى شـعر سـويد ولكي نـصبح أقـرب إلى اإلجـابة عن األسـئلـة التي طـرحـناهـا 
ـناذرة ففي مـقطـوعة من مقـطوعاته الـشني وهو الـذي شارك أخـاه في الثورة والـنقمـة على ا

الشعرية يقول(١):
أبـى الــــقــــلب أن يــــأتـي الــــســــديــــر وأهــــله

وإن قــــــيل عـــــيـش بـــــالـــــســــــديـــــر غـــــزيـــــر
بـه الـــــــبق واحلـــــــمـى وأســـــــد خـــــــفـــــــيــــــة

وعــــمـــــرو بن هــــنـــــد يــــعــــتـــــدي ويــــجــــور
فـال أنــــــــــذر احلـي الــــــــــذي نــــــــــزلــــــــــوا بـه

ـن لــم يــــــــــــــأتـه لــــــــــــــنــــــــــــــذيــــــــــــــر وإنــي 

إشــارة واضـحـة وحتــذيـر صـلب لــلـمـلك عــمـرو بن هـنــد فـقـصــره الـسـديـر(٢) مـليء
بـاحلـشـرات الـضــارة واألمـراض الـفـتـاكـة واألسـود اجلـامـحــة وصـاحب الـقـصـر يـعـتـدي
ويجور والشاعر يحذر كل من لم يلحق بـالسدير ولم يأته أن ال يسافر إليه مخافة أن تلحق

لك بسوء. به آفات القصر أذى أو يصيبه ا

وفي قصيدة أخرى يقول سويد الشني(٣):

(١) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص ٣٠٣ البصري: احلماسة البصرية ٢٠٢/٢ .
(٢) لويس شيخو: شعراء النصرانية ٣٣٩/٣ .

(٣) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٣٠٢ .
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جـــزى الــــله قــــابــــوس بن هــــنــــد بــــفـــعــــله
بــــــــــنـــــــــــا وأخــــــــــاه غــــــــــدرة وآثــــــــــامــــــــــا

ــــا فـــــجـــــرا يـــــوم الـــــقـــــطــــيـف وفـــــرقــــا
قـــــــبــــــــائل أحـالفـــــــاً وحــــــــيـــــــاً حـــــــرامـــــــا

ــــــــلك تـــــــمــــــــنع درهـــــــا لـــــــعـلّ لـــــــبـــــــون ا
ويـــبــــعث صـــرف الــــدهـــر قــــومـــاً نــــيـــامـــا

ــــــنـــــــيــــــة أغــــــشــــــكم وإال تـــــــعــــــاديــــــني ا
عــــلى عــــدواء الــــدهــــر جــــيــــشــــاً لــــهــــامـــا

لك قابـوس بن هنـد وأخوه في يوم في هذه األبـيات يـتحدث سـويد عن غـارة قام بهـا ا
تـحالفة معهم ويرى الشاعر دعي «بيوم القـطيف» فاستباحا حمى العـبدي وفرقا القبائل ا
أن هذا االعـتـداء كـان ظـلـمـاً وعـدوانـاً فـهو لـم يخـبـرنـا عن أسـبـاب الـغـارة وظـروف الـقـتال
ـنـاذرة وتـضـعف سـيـطـرتـهم ويـنـهض الـعـبـديون ويـطـمع في مـجيء يـوم تـنـتـهي فـيه عـظـمة ا
ـنـاذرة بـجيش يـدفـعـون األذى والظـلم عن أنـفـسـهم ويـكـاد الشـاعـر يـقـسم بـأنه سـيحـارب ا

وت وأطال في عمره. ضخم إذا أمهله ا

إن الشاعر سـويد ثار عـلى ثالثة من ملوك احلـيرة عمـرو بن هند وقابـوس بن هند وثالث
ـلك بـعد ـنـذر الذي لم يـكن قـد تولى ا لم يذكـر لـنا اسـمه لـكنـنـا نرجح أن يـكـون النـعـمان بن ا
ناذرة. نذر ولم يخبرنا عن غيره من ملوك ا بينما رأينا أن يزيد الشني ثار على النعمان بن ا

وفي أبيات أخرى لسويد الشني يقول(١):
ضــــــــربت دوســــــــر فــــــــيـــــــنــــــــا ضــــــــربـــــــة

أثـــــــبـــــــتت أوتـــــــاد مـــــــلك فـــــــاســـــــتـــــــقــــــر
فـــــــــجـــــــــزاك الـــــــــلـه مـن ذي نـــــــــعـــــــــمـــــــــة

وجـــــــــزاه الــــــــــلـه مـن عــــــــــبـــــــــد كــــــــــفـــــــــر

(١) ابن دريد: االشتقاق ص ٣٣٢ .
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ـنذريـة هي الـتي ضـربت الـعـبـديـ وأغـارت عـلـيـهم وعـملـت على فـدوسر(٢) الـكـتـيـبـة ا
استقرار الوضع وحفظ األمن والشاعر يحدثنا عن شخص يكتنف الغموض أمرهما.

وهنا جند أنفـسنا أمام ضبـاب كثيف فاألخبـار قليلة واألسـئلة الغامـضة كثيرة فهل
دوســر هي الــتي قــامت بــغــزو الــعـــبــديــ في يــوم الــقــطــيف الــســالف الــذكــر? ومن هــذان
الــشـخــصـان? هل هــمـا قـابــوس بن هـنــد وأخـوه الــذي لم يـذكـر الــشـاعــر اسـمه أم أنــهـمـا
ناذرة مع شخـصان آخـران? وماذا حـدث في يوم القـطيف? ومن هي الـقبـائل التي حـاربت ا

عبدالقيس?

وفي الطـريق حملاولـة اإلجابـة عن التـساؤالت احلـاضرة واألسـئلـة السـابقـة التسـعفـنا
صادر في إجـابة شافـية وتبـخل عليـنا في ردود وافيـة ومع كل ذلك سنمـضي في احملاولة ا

رغم كل الصعاب وكثافة احلجب التي تعترض سبيلنا.

نـذر خمس كـتائب وهي الـوضائع وجـنودها من ـصادر تـقول(١) كان لـلنـعمـان بن ا فا
ـلك والصـنائع من الـقبـائل العـربيـة والرهائن الفـرس والشـهبـاء وفرسـانها مـن أهل بيت ا

من األسرى ودوسر وهي كتيبة ثقيلة جتمع فرساناً وشجعاناً من كل قبيلة عربية.

برد(٢): «إن دوسر كانت كتيبة النعمان» وفي «االشتقاق»(٣) أن النعمان بعث ويقول ا
إلى عـبـدالـقيـس كتـيـبـة دوسر فـاسـتـباحـتـهم وفي «الـلـسان»(٤) أن دوسـر اسم كـتـيـبـة كانت
لـحاء(٥) ويـقول جـواد علي(٦): «إن نـذر أما الـزبيـدي فيـذكر كـتيـبة سـماهـا ا للـنعـمـان بن ا
ـلـحـاء هي كـتـيـبـة الـدوسـر» ويـذكـر الـطـبري(٧) أن الـنـعـمـان بن امـر الـقـيس له كـتـيـبـتان ا

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٤٠٥/٥ . (١) جواد علي: ا
برد: الكامل في اللغة واألدب ٢٨٨/١ . (٢) ا

(٣) ابن دريد: االشتقاق ٣٣٢ .
(٤) ابن منظور: لسان العرب ٢٨٥/٤ .

(٥) الزبيدي: تاج العروس ٢٣٠/٢ .
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٤١١/٥ . (٦) جواد علي: ا

لوك ٦٧/٢ . (٧) الطبري: تاريخ الرسل وا
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إحـداهـمـا الـدوسـر واألخـرى الــشـهـبـاء «وكـان يـغـزو بـهـمــا بالد الـشـام ومن لم يـدن له من
يالدي. العرب» والنعمان األول هذا حكم في أوائل القرن اخلامس ا

وقـد عرفـنـا في أبـيات يـزيـد أن اسم الـكتـيـبة الـتي لـوح الـنعـمـان الـثالث «أبـو قـابوس»
ثـقب العبدي ذكر كـتيبة هي اجلأواء باستـخدامها في غزو عـبدالقيس هي اخلرقاء(١) لكن ا

نذر(٢): عندما قال مخاطباً النعمان بن ا
ــــوت فـــخـــمـــة وجـــأواء فـــيــــهـــا كـــوكب ا

تـــقــــمّص بـــاألرض الــــفـــضـــاء وئــــيـــدهـــا

نذر(٣): مزق هذه الكتيبة عندما قال مخاطباً النعمان بن ا وذكر ا
بـــــجــــأواء جـــــمـــــهــــود كـــــأن طـــــريــــقـــــهــــا

بـــــســــــرة بــــــ احلـــــزن والــــــســــــهل رزدق

ـمزق ال يـتركـان مـجاالً لـلشك في أن اجلـأواء هي كـتيـبة هـامـة للـنعـمان بن ثـقب وا فـا
لقب بأبي قابوس. نذر ا ا

ـثـقب(٤) أن اجلـأواء هي الـكـتـيـبـة الـكـثـيـرة الـدروع وسـميـت بـذلك لـتـغـير وفي ديـوان ا
ألـوانـهـا من طول الـغـزو وصدأ احلـديـد عـلى رجالـهـا وأسلـحـتـها وفي «تـاج الـعروس»(٥) أن
الكتـيبة اجلأواء هي الـتي يعلوهـا لون السـواد لكثرة الـدروع واجلأواء أيضاً اجلـيش العظيم

فضليات: ٢٩٥ . (١) ا
ثقب العبدي ص ١٠٧ . (٢) ديوان ا

فضليات: ٤٣٣ . (٣) ا
ثقب العبدي ١٠٧ . (٤) ديوان ا

(٥) الزبيدي: تاج العروس ٦٥/١٠ .
(٦) ابن منظور: لسان العرب ٢٦٥/٤ .

(٧) قـال العـسـكري في جـمهـرة األمـثال ٢٥٤/١ أبـطش من دوسـر وهي كتـيـبة تـتـألف من أربعـة آالف فارس
صلبة قوية شـديدة البطش ويقال حمل دسـر إذا كان صلباً وشديداً وفي مجـمع األمثال للميداني ١٢٥/١
أن دوسر أخشن الكتائب وأشدها بـطشاً وكانت من كل قبائل العرب وأكـثرها من ربيعة وسميت دوسر من

الدسر وهو الطعن.
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وفي «اللسان»(٦) كذلك.

ـة بـقـيت حتـمل هـذا االسم حـتى زمـن الـنعـمـان بن ويـبـدو لي أن دوسـر(٧) كـتـيـبـة قـد
نـذر وأن اجلأواء هي ذات الـشهبـاء ألن كال منـهمـا فيـها الـسالح الوفـير والـدروع الكـثيرة ا
ويـختـلط البـياض بـالسواد(١) أمـا سائـر األسماء مـلحـاء وخرقـاء وغيـرها فـهي نعـوت لتلك

الكتيبة التي ترجح أن تكون اجلأواء.

ومن الـواضح في أشعـار العبـدي أن عمـرو بن هنـد غزا العـبدي وأوجـعهم بـالكتـيبة
نـذر فقد غزاهم بالـكتيبـة اجلأواء وأخذ أسراهم وسـاق جمهرتهم دوسر أما النـعمان بن ا

إلى احليرة.

ـناذرة يسـتخـدمون كتـائبهم في تـأديب القـبائل اخلارجـة على سـلطانـهم وكان هذا وا
شـأنهم مـع عبـدالـقـيس ولـذا تركـت بعض الـكـتـائب كـدوسـر واجلأواء أثـراً بـالـغـاً في ذاكرة

العبدي والعرب(٢).

واآلن بعـد أن وضح لـدينـا أن دوسر واجلـأواء هـما أكـثـر الكـتائب بـطـشاً وغـارة على
? ناذرة على العبدي عبدالقيس نـتوقف ونتساءل: ما األسباب التي أدت إلى كـثرة غارات ا
وقف وأن يـثورا تلك الثورة وبالذات األمر الذي حـدا بالشاعرين يزيد وسـويد أن يقفا هذا ا

نذر أبي قابوس(٣). ضد عمرو بن هند وقابوس بن هند والنعمان بن ا

ـناذرة كانوا يحاولون فرض سلـطانهم وتوسيع رقعة حكمهم وتعود األسباب إلى أن ا
ومناطق نفوذهم لذا تكررت غاراتهم على القـبائل العربية ومن ضمنها عبدالقيس فاألخبار

(١) ابن منظور: لسان العرب ١٢٧/١٤ .
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٤١٣٫٥ . (٢) جواد علي: ا

(٣) كحالة: معجم القبائل ص ٧٢٦ .
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٢٤٨/٣ . (٤) جواد علي: ا

صدر ٢٥٨/٣ . (٥) نفس ا

صدر ٢٤٢/٣ . (٦) نفس ا
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تـروي(٤) أن عــمــرو بن هــنـد غــزا قــبــائل تــغــلب وبــكــر بن وائل وتــمــيم وطيء والــيــمــامـة
ـنذر علـى قبائل الـعرب وأخضـعها لسـلطانه(٥) وكانت وعبـدالقيس كـذلك أغار النـعمان بن ا
ـلك عـمرو بن هـند واليـة تابـعة للـحيـرة وكان ابن هـند قـد أمر بـقتل طـرفة بن البـحرين زمن ا
ـنـاذرة يـغـضـبـون بـسـرعـة ويـتـمـلـكـهـم االنـفـعـال الـشـديد الـعـبـد(٦) ألنه هـجـاه وكـان مـلـوك ا
ناذرة على ويأخذون بـالوشايات(١) فـال نستبـعد أن تكـون بعض القبـائل قد أوغرت صـدور ا
الـعبديـ ألنفتـهم وكبريـائهم فقـاموا بغـزوهم لتأديـبهم وأن يوم الـقطيف هـو واحد من األيام
ـنـاذرة عــلى عـبـدالـقـيس وأنـزلــوا بـهم خـسـائـر فـادحــة وفـرقـوا قـبـائـلـهم الـتـي أغـار فـيـهـا ا

تحالفة. ا

وفي األخـبار أن بـعض بـطون عـبـدالقـيس تـمردت عـلى سـلـطان احلـيرة وبـالـذات على
ثقب يؤكد تمرد النكري في عمان(٢). نذر وا النعمان بن ا

وإن الـكتـيبـة اجلأواء هي التـي وضعت حداً لـهذا الـتمـرد وأخضعت الـعبـدي فـقد برّ
النـعـمان بـقسـمه وغزا عـبـدالقـيس وأوقع بهم ضـربات قـاسـية فـنكل وأوجع وأخـذ عدداً من
األســرى وكـان هـذا ســبـبـاً فـي وصـول وفـد عــبـدي إلى بالطه يــطـلب إلــيه الـعـفــو والـصـفح

وإطالق سراح األسرى.

لقب عـارف اإلسالمية» أن الـشنيـ ولكيزا ثـاروا على النـعمان الـثالث ا وفي «دائرة ا
ناذرة بأبي قابوس(٣) ونحن ندرك أن قرب بني شن من العراق كان يوقعهم حتت ضربات ا

عند أقل تمرد أو أدنى إشارة للقتال(٤).

صدر ٢٦٢/٣ . (١) نفس ا
ثقب العبدي ١٠٥ . (٢) ديوان ا

عارف اإلسالمية مجلد ١ ص ٧٣ . (٣) دائرة ا
(٤) انظر منازل عبدالقيس.
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ـناذرة وجبـروتهم وكـثرة غاراتـهم ثار الـشاعران ولـتلك األسبـاب وفي مقـدمتهـا ظلم ا
يزيـد وسويـد وحـمال لواء الـتمـرد وتـزعمـا حـركة الـعصـيـان في عبـدالقـيس كـما أن انـحدار
الـشاعرين من قبيـلة شن التي امتـازت بالقتال وتـشبعت بروح احلريـة واإلباء ترك بصمات

عالم في الثورة التي تزعماها. واضحة ا

ناذرة كانت حرباً عدائية ال هوادة فيها وال ل وهكذا نرى أن احلرب السياسيـة مع ا
فـلقـد رفض الشـاعران اخلضـوع واالستـسالم وعبـرا عن النـقمة الـعارمـة والتـطلع إلى آفاق

أرحب من العزة واحلرية فمثال بذلك روح الفارس العربي الذي يأبى الذل واالستكانة.

والقبائل العربية تأنف من الـذل وترفض الضيم واإلهانة وكان الشعراء على لسان
ناذرة ويؤذونـهم بقصائدهم فعـندما أحس الشاعران الـعبديان يزيد قـبائلهم يهـاجمون ا
ـناذرة وتتـابعت غارتـهم عليـها قاما وسـويد أن قبيـلتهـما قد حلـقها األذى وأصـابها ظلم ا
ـناذرة بـهذه الـقصـائـد احلربـية وهـما بـهذا يـنضـمان إلى كل الـشعـراء الذين يـهاجـمان ا
تاخمة لهم ومن ناذرة ومدى سيطرتهم وكبت حريات القبائل العربية ا وضح لديهم ظلم ا
تـلمس الـضبـعي وعمرو بن الشعـراء الذين ثـاروا على سـلطـان احليـرة طرفة بن الـعبـد وا

كلثوم وغيرهم.

احلرب القبلية:

أشرنا إلى أن موقع عبـدالقيس على أرض البحرين وسط جيرانـها من القبائل العربية
األخـرى فـرض عـليـهـا حـمايـة نـفـسهـا والـدفـاع عن أسبـاب أمـنـها واسـتـقـرارها وحتـدثـنا
األشعار عن أيام وحـروب مع تلك القـبائل وفي مقدمـتها بـنو جليم وقبـائل أخرى من بكر بن

وائل وتميم وغيرها.

(١) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ٣٠٩ كحالة: معجم القبائل ١٠٠٩/٣ .
صدر ٣٠٩ . (٢) نفس ا
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احلـرب مع قبيلة جلـيم: جليم قبيلـة عدنانية ونـسبها في ربيـعة ومن بكر بن وائل فهي
جليم بن صـعب بن علـي بن بكـر بن وائل بن قاسط بن هـنب بن اقصى بن دعـمي بن جـديلة
ابـن أسد بن ربـيعـة بن نزار بن مـعد بن عـدنان(١) وانحـدر من هـذه القـبيـلة بـنو حـنيـفة وهم

أهل اليمامة وكانوا أصحاب نخل وزروع وفيهم العدد والثروة(٢).

ـفـضـل «عـامـر بن وتــقـابــلت عـبــدالـقــيس مع جلــيم في أرض ذي طـريف(١) وحــدثـنــا ا
نصفة» عن هذه احلرب حديثاً مسهباً وذلك على النحو التالي(٢): معشر» صاحب «ا

كان: ا
تـالقـــــــيـــــــنـــــــا بــــــغـــــــيـــــــبـــــــة ذي طـــــــريف

وبــــــعـــــــضــــــهـم عــــــلـى بــــــعـض حــــــنـــــــيق

اللقاء:
فــــــجــــــاءوا عــــــارضــــــاً بــــــرداً وجــــــئــــــنــــــا

كـــــمــــــثـل الـــــســــــيل ضــــــاق بـه الـــــطــــــريق
مــــشــــيــــنــــا شــــطـــــرهم ومــــشــــوا إلــــيــــنــــا

وقــــلـــنــــا الــــيــــوم مــــا تــــقـــضـى احلــــقـــوق

بداية القتال:
رمــــــــيـــــــــنــــــــا فـي وجــــــــوهـــــــــهم بـــــــــرشق

تـــــــغـصّ بـه احلـــــــنـــــــاجــــــــر واحلـــــــلـــــــوق

القتال:
كـــــــــأن الــــــــنـــــــــبـل بـــــــــيـــــــــنـــــــــهـم جــــــــراد

تــــــــــكــــــــــفـــــــــيـه شــــــــــآمــــــــــيــــــــــة حــــــــــزيق
بـــــــــــكـل قــــــــــرارة مـــــــــــنـــــــــــا ومـــــــــــنــــــــــهـم

(١) ياقوت: معجم البلدان ٤٨/٦ (موضع بالبحرين كان لهم فيه وقعة).
(٢) األصمعي: األصمعيات ١١٩ .
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بــــــنــــــان فــــــتـى وجــــــمــــــجــــــمــــــة فــــــلــــــيق
وكـم مـن ســـــــــيـــــــــد مــــــــــنـــــــــا ومـــــــــنــــــــــهم

بــــــذي الـــــطـــــرفــــــاء مـــــنـــــطــــــقه شــــــهـــــيق
فـــــــأبــــــكـــــــيــــــنـــــــا نــــــســـــــاءهم وأبـــــــكــــــوا

نـــــــــســـــــــاء مــــــــــا يـــــــــســـــــــوغ لـــــــــهـن ريق

القتلى:
قـــــتـــــلـــــنـــــا احلـــــارث الـــــوضـــــاح مـــــنـــــهم

ـــــــــــــتـه الــــــــــــعــــــــــــذوق كــــــــــــأن ســــــــــــواد 
وقــــــــد قـــــــــتــــــــلـــــــــوا به مـــــــــنــــــــا غـالمــــــــاً

ـــــــــاً لـم تـــــــــأشــــــــــبـه الـــــــــعـــــــــروق كــــــــــر
وســــــائــــــلــــــة بــــــثــــــعـــــلــــــبــــــة بـن ســــــيـــــر

وقــــــد أودى بــــــثــــــعــــــلــــــبــــــة الــــــعــــــلــــــوق
وأفــــــلـــــــتـــــــنــــــا ابـن قـــــــران جــــــريـــــــضــــــاً

تـــــــــمـــــــــر بـه مــــــــســـــــــاعـــــــــفـــــــــة حــــــــروق

نهاية القتال:
فـــلــــمـــا اســــتـــيــــقـــنــــوا بـــالــــصـــبــــر مـــنـــا

تـــــــــــذكــــــــــرت األواصـــــــــــر واحلــــــــــقــــــــــوق
وأبـــــقـــــيــــــنـــــا ولـــــو شـــــئــــــنـــــا تـــــركـــــنـــــا

جلــــــــيــــــــمــــــــاً ال تــــــــقــــــــود وال تــــــــســـــــوق
وأنــــــعــــــمـــــنــــــا وأبــــــأســــــنــــــا عـــــلــــــيــــــهم

لــــــــــنــــــــــا فـي كـل أبـــــــــيــــــــــات طــــــــــلــــــــــيق

ـعركـة في سهل ـفـضل(١) تـنـــاولـت مكـان ا األبـيـات الـتــي ذكـرنـــاهـا من منـصـــفة ا
ذي طـريف وكـان احلـقـد قـد بلـغ أشده عـنـد الـفـريقـ فـالـشـاعـر لم يـذكر لـنـا أسـبـاب هذه
عـركـة وال دواعي هـذا الـقـتـال واكـتفى بـأن يـشـيـر إلى حـقـد قـد دف بـيـنـهـمـا والـتقى ا

(١) األصمعي: األصمعيات ١١٩ .
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العـبـديون مع الـلجـميـ وكـأنه لقـاء ب عـبدالـقـيس وبكـر بن وائل وهمـا القـبـييـلتـان اللـتان
تعودان بنسبهما إلى ربيعة.

عـركة ووصف الـشاعـر اجملئ فقد و الـلقاء بـأن سار كل من الـفريـق إلى مـكان ا
نـهمـر وجاء العـبديـون كالسـيل العـرم واستعـد الفـريقان لـلنزال جاء بـنو جليـم كالسـحاب ا
عت السـيوف وأشرعت الرماح وكأن أجمة حتترق فقد أخذ والقتال وتعالت األصوات و

عركة. صوت السالح يكسر الصمت وينهي السكون الذي ساد مكان ا

وكانت الـبـداية تـراشقـاً بـالنـبـال وكثـافة في الـرمـاية وسـهـاماً غـصت بهـمـا احلنـاجر
واحللوق فكأنها اجلراد الكثيف الذي تسوقه الريح الشمالية.

ـعـركـة واشـتــد الـقـتـال في كل نــاحـيـة وصـوب وبـعــد تـراشق الـنـبـال لـقـد احـتـدمـت ا
والسهام اسـتخدمت الرمـاح ثم سلت السـيوف تضرب الـهامات وتذيق األبـطال طعم الردى
هـاجمـ وماذا حـدث بعد ذلك? قـاتلـ وصفـوف ا وت إنـها حـالة االلـتحـام ب فئـات ا وا
إنك لتـجد في كل قـرارة ومرتـفع من الفـريق بـنانـاً مقـطوعة وجـمجـمة مـفلـوقة وعدداً من
الـسـادة يـلـفــظـون أنـفـاسـهم األخـيـرة وكــثـر الـطـعن وتـسـاقط الـقــتـلى وجتـمـعت الـسـبـاع

والضباع والغربان تتناول غذاءها وتكثر من طعامها حتى شبعت وأتخمت.

رارة وحـرقة قتـلى جليم وعبـدالقيس فـقد جفت عركـة وبكت  واشتـركت النسـاء في ا
احللوق وسجلت األصوات وبحت احلناجر من شدة النواح والنحيب.

وحدثنـا الشاعـر بعد ذلك عن القـتلى فذكـر أشهر القـادة والفرسـان وقد قتل من جليم
زعيم الـقبـيلـة احلارث بن الـوضاح وصـــرع القـــائد ثـعـلـبة بن سـيـار أمـا فارس بـني جليم
ابن قران فـقد فر جـريحاً عـلى حصانه وقـتل من عبدالـقيس فتى كـر من فتيـانها وفارس

مغوار من فرسانها.

والـنـهـايـة تذكـر الـفـريـقان مـا بـيـنـهـما من وشـائج الـقـربى وأواصـر الـصـداقة وصالت
عركة ورفرفت راية السالم على اجلوار فحل الوئام مـكان الفرقة وانتهت احلرب وهـدأت ا
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ربـوع القـبيلـت ويـبدو أن صلـحاً  بـينـهما نـظراً ألنـهما يـعودان بـنسـبهمـا كمـا ذكرنا إلى
قبيلة واحدة وهي ربيعة.

فضل إلـى أسباب هذه احلـرب وكذلك لم يـذكر لنـا أي البطون وكما ذكـرنا لم يشـر ا
من عبـدالقيس اشـتركت في القـتال لكنه أشـار إلى احلقد الـدف بيـنهما وأن قـبيلـة الشاعر

نكره في أغلب الظن هي التي شاركت في هذا القتال.

عركـة والبطون الـعبدية الـتي شاركت فيهـا فإن الشاعر أياً كانت األسبـاب وراء هذه ا
أنــصف أعــداءه وحتــدث عن بــطــوالتــهم إلـى جــانب بــطــوالت قــومه فــكــان من الــشــعــراء
نـصفات?.. إنها قصـائد يرى فيها نصفـات فما هي هذه ا ـنصف وكانت قـصيدته من ا ا
ا أحـرزوا من نـصر وبـطـوالت وكذلك الـشعـراء أنـفسـهم وقـبـائلـهم فـيفـتـخرون ويـعـتـزون 
يـرون أعـداءهم فـيـنـصفـون مـواقـفـهم في الـقـتـال ويتـحـدثـون عن مـا وقع مـنـهم من بـطوالت
عركة ولقد وصلت هذه القصائد إلى أرفع مستوى من العدل وجوالت جريئة وسط ميدان ا

نصفات(١). والصدق واإلنصاف فسميت با

نـصفـات من النِـصف فكأن الـقصـيدة جـعلت نـصف وسمـيت تلك الـقصـائد أيضـاً ا
ب الشـاعر وعدوه فالبيت الواحـد أحياناً نصفان األول في الـشاعر أو فريقه والثاني في
: النـصف األول في الشاعر أعدائه أو أن عدد األبـيات في القصـيدة الواحـدة تكون نصـف

وقبيلته والنصف الثاني في أعدائه(٢).

ـنـطـلق يـعـني تـقـدير الـرجل لـلـرجل وإعـجـاب احملـارب الـفارس واإلنـصاف مـن هذا ا
عارك واحلروب. لبطولة عدوه الفارس احملارب واحترام القدرة القتالية لكال الطرف في ا

لوحي ثالثة أنواع(٣): واإلنصاف كما يراه ا
أ - إنصاف في احلرب.

قدمة. نصفات - ا لوحي: ا (١) ا
(٢) اخلالديان: األشباه والنظائر ١٤٩.

قدمة. نصفات - ا لوحي: ا (٣) ا
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ب - إنصاف في الصالت االجتماعية.

جـ - إنصاف في النواحي اخللقية.

ة ويـكون أيضاً في احلالة التي وإنصاف احلـرب يكون في حالة النـصر وحالة الهز
ـة وال نـصـر وبـواعث شـعـر اإلنـصـاف إذن هي احلـروب نـدعـوهـا «بـالـتـعـادل» حـيث ال هـز

رير. الطويلة والقتال ا

سـجدي نـصفـة عند اجلـاحظ إذ يقـول «أدركت رواة ا وتأتي أول إشـارة لألشعـار ا
ـربـديــ ومن لم يـرو أشــعـار اجملـانــ (الـعـشــاق) ولـصـوص األعـراب ونــسـيب األعـراب وا

نصفة فإنهم كانوا ال يعدونه من الرواة»(١). واألرجاز األعرابية القصار واألشعار ا

وفي «األشـبـاه والـنـظـائـر»: «ذكـرت الـرواة أن مـنـصـفـات أشـعـار الـعـرب ثالثـة أشـعار
أولـهـا قـصـيـدة عـامـر بن مـعـشـر من عـبـدالقـيس»(٢).. وفي «احلـمـاسـة الـبـصـرية» «قـيل: إن
مـنـصـفات الـعـرب ثالث أولـهـا قـصـيـدة عـامر بـن أسحم»(٣) وذكر الـبـحـتـري اإلنـصاف في

هلهل بن ربيعة أول من أنصف في شعره عندما قال(٥): حماسته(٤) ويروى أن ا
كـــــــــأنـــــــــا غـــــــــدوة وبـــــــــنـي أبـــــــــيـــــــــنـــــــــا

بــــــجـــــــنب عــــــنـــــــيــــــزة رحــــــيـــــــاً مــــــديــــــر

فـاإلنصـاف قد والـفـارس العـربي مـنصف فـي أشعـاره وأقوالـه إنه ال يفـخـر بنـفسه
ا يـسجل مـفاخـر عـدوه وال يظـلمه في بـسالـته وشجـاعته ومن هـنا اهـتم الرواة فحـسب وإ
ـفضل نـصـفـة وأصحـابـهـا ومن بيـنـهم ا ـنصف وأشـادوا به وذكـروا األشـعـار ا بـالشـعـر ا

(١) اجلاحظ: البيان والتبي ٢٣/٤ .
(٢) اخلالديان: األشباه والنظائر ١٤٩/١ .
(٣) البصري: احلماسة البصرية ٥٣/١ .

(٤) البحتري: احلماسة ٤٨ .
(٥) اجلاحظ: البيان والتبي ٢٣/٤ .

(٦) البحتري: احلماسة ٤٨ .
(٧) األصمعي: األصمعيات ٢٣٦ .

(٨) البحتري: احلماسة ٤٩ .
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الذي حتدثنا عن منصفته وعبدالشارق اجلهني(٦) والعباس بن مرداس السلمي(٧) وعمرو
بن معدي كرب(٨) وغيرهم(٩).

ـفـضل تاريخ كـبـيـر وسـجل هام ونـحن ال نـعدو احلـقـيـقة إذا مـا ذكـرنـا أن مـنصـفـة ا
ـنـصفـة قائـلـها وأشـهـرته ب شـعراء لـلحـرب التي دارت بـ الـقبـيـلتـ ولذا فـضـلت تلك ا

عبدالقيس وسائر شعراء اجلاهلية.

نصـفة نـتب أهـميـتها ومـواطن اإلنصـاف فيـها جند أنـها أبرزت وإذا مـا عدنـا إلى ا
ا يصلح عدة حقائق وعـاجلت كثيراً من األمـور في كيفيـة سير القـتال وبدايته وفـنونه 
وذجـاً قـتالـياً فـذّاً ومسـتوى مالئـماً من أن يـكون أسـلوبـاً حربـيـاً من أسالـيب اجلاهـليـ و
مـســتـويـاتـهم ونـطـلع عـلى أنـواع األســلـحـة واألدوات الـتي اسـتـخـدمت في احلـروب واأليـام
ودة وأثـر وشائج القربى وأهمية أنساب القبائل في إحالل اجلاهلية وندرك مدى صالت ا
صـاحلات وإنـهاء اخلصـومات وال نـنسى مـوقف القـبائل النـبيـلة في تـقدير السالم وعـقد ا
عـواقب احلـروب ومـا جتـره من ويالت ودمـار وخـسـائـر فـتـلـجأ إلـى وقف الـقتـال وإطالق

. سراح األسرى وهكذا فعل العبديون مع بني جليم البكري

أما مواطن اإلنصاف فهي:

ــا في اجتـاهـ مــتـضـادين : لم يـكن االرحتـال فـي جـهـة واحـدة وا نـوايـا الــفـريـقــ
نصفة ليالئم اإلنصاف فقال: فضل أخضع مطلع ا فا
ألم تــــــر أن جــــــيـــــرتــــــنــــــا اســـــتــــــقــــــلـــــوا

فــــــــنـــــــيــــــــتـــــــنــــــــا ونـــــــيــــــــتـــــــهـم فــــــــريق

اللقاء واجملئ في :

وجاءوا مثل العرض.(١١) جئنا مثل السيل

وبعضهم حاقد علينا.(١٠) بعضنا حاقد عليهم
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ومشوا إلينا.(١٢) مشينا شطرهم

ورموا في وجوهنا كذلك.(١٣) رمينا في وجوههم برسق

وسالحهم من السدر(١٧) أسلحتنا من النبع

وهريرهم كذلك(١٨) هريرنا أجمة حتترق

عركة: في ساحة ا

البيت رقم (٢٤) بكل قرارة منا ومنهم بنان فتى وجمجمة فليق.

. (٢٧) (٢٨) السباع والضباع والغربان شبعت من الفريق

(٢٩) (٣٠) النساء من الفريق تبكي القتلى فأبكينا نساءهم وأبكو نساءنا.

القتلى:

(٣٣) من عبدالقيس: فتى فارس كر النسب.

(٣٤) من جليم: القائد ثعلبة بن سيار.

(٣١) (٣٢) الزعيم احلارث بن الوضاح.

(٣٥) القائد اجلريح الهارب ابن قران.

ــفــضل أنــصف أعـــداءه وذكــر بــســالــتــهم وأثــنى عــلى ــواطن نــرى أن ا ومـن هــذه ا
شجاعتهم بـيد أنه فخر بقومه أكثر من أعدائه في بـعض األحيان ويعود ذلك إلى أن قبيلته

نتصرة على جليم. هي ا

نـصف الوحـيـد ب أشـعار عـبدالـقـيس فهـناك ـفـضّل هي الشـعـر ا ولـيـست قصـيدة ا
مفضلية ثعلبة بن عمرو التي يقول فيها(١):

فضليات ٢٥٤ . فضل الضبي: ا (١) ا
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أخـي وأخـــــــوك بـــــــبـــــــطـن الـــــــنـــــــســـــــيــــــر
لــــــــــــــيــس بـه مــن مــــــــــــــعــــــــــــــد عــــــــــــــريـب

فـــــــــــأقـــــــــــسـم بـــــــــــالـــــــــــلّـه ال يـــــــــــأتــــــــــلـي
وأقــــــــــســــــــــمـت إن نــــــــــلــــــــــتـه ال يــــــــــؤوب

فــــــــــأقـــــــــبـل نــــــــــحــــــــــوي عــــــــــلـى قـــــــــدرة
فـــــــلـــــــمـــــــا دنـــــــا صـــــــدقــــــــته الـــــــكـــــــذوب

فــــــــــتــــــــــبـــــــــعــــــــــتـه طــــــــــعـــــــــنــــــــــة ثـــــــــرة
يــــســــيل عــــلى الـــــوجه مــــنــــهــــا صــــبــــيب

يحدثـنا ثـعلـبة بأن رجالً قـتل أخاه فـقام يـأخذ بثـأر أخيه والـتقى مع عـدوه في منـطقة
واجـهة فأقـسم عدوه على النـسير(١) وهي من بالد عبدالـقيس ولم يـكن سواهمـا في هذه ا
أن ينال مـنه وأقسم الـشاعـر إن ظفـر بعدوه أن ال يـعيـده للـحياة ويـصف ثعـلبـة قدرة عدوه
فهو صـلب قوي لكنه عندما أقـبل خدعته نفسه فلم يكن يـدور في حسبانه أنه يواجه فارساً
أشـد مـنه قـوة وأمـضى بأسـاً ويـقـبل الـشـاعـر علـى عدوه فـيـطـعـنه طـعـنة جنالء تـدفق دمه

غزيراً على أثرها.

وفي هذه األبيات جند إنصافاً حربياً لكـنه على صعيد فردي بينما الحظنا أن منصفة
فضليـة تكمن في أن عدو ـفضل كانت من اإلنـصاف القبلـي ومواطن اإلنصاف في هـذه ا ا
الـشاعـر أقـسم أن يـنـال منـه وتقـدم نـحـوه بصـالبة وقـدرة وأقـسم الـشـاعر أن يـنـهي حـياة
عـدوه فأقـبل عـلـيه مـغواراً وكـان أقـوى مـراساً مـنه وأصـلب قـتـاالً وسجل سـبـقه في طـعـنة

موفقة أسالت دم عدوه مسجالً نصر الشاعر عليه.

(١) ياقوت: معجم البلدان ٢٨٧/٨ .
(٢) انظر: صالت عبدالقيس مع القبائل األخرى.
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وهـكـذا جند عـنـد الـعبـديـ أشـعارًا مـنـصـفة تـعـكس لـنـا صورة صـادقـة عن روح الـفارس
العبدي وتـصور لنا سمـو خلقه وشيـمه وصدقه فهو أبدًا مـعتز ببـطوالته فخور بشـجاعته تياه

ببسالة قومه لكنه في ذات الوقت ينصف أعداءه ويسجل مواقفهم البطولية وقدرتهم القتالية.

لم تـكن حـرب طريف بـ عبـدالـقيس وجلـيم هي احلـرب القـبلـيـة الوحـيدة لـكـنهـا كانت
أهمها وأشهرها وحتدثنا األخبار عن أيام حربية أخرى لعبدالقيس(٢) بعضها ذكره الشعر

والبعض اآلخر لم تصلنا أشعاره.

وفي شـعر الـعبـدي إشارات خـفيـفة إلى وقائع حـربيـة مع القـبائل فالـشاعـر عمرو بن
أسوى يقول(١):

شــــحــــطــــنــــا إيــــاداً عن وقــــاع فــــقــــلــــصت
ــــشـــقـــر وبـــكــــراً نـــفــــيـــنــــا عن حــــيـــاض ا

إنه بالغ إلى عمرو بن قيس بأن يصـبر على احلرب ويثبت أمام األعداء فال جزع وال
خوف فـالعـبديـون أهل حرب وبـأس حاربـوا إياداً وأبـعدوهـا إلى العراق(٢) وقاتـلوا بـكر بن

شقر(٣). وائل وأجلوها عن أرض ا

وفي مجال آخر أشار عمرو إلى عنترة حينما قال(٤):
وتـــــركن عــــــنـــــتـــــر ال يـــــقـــــاتـل بـــــعـــــدهـــــا

أهل الــــــقـــــطـــــيـف قـــــتـــــال خــــــيل تــــــنـــــفع

رزباني: معجم الشعراء ٤١ . (١) ا
(٢) البكري: معجم ما استعجم ٨٦.

(٣) ياقوت: معجم البلدان ٦٤/٨ مطبعة السعادة.
صدر ١٣٠ . (٤) نفس ا

راعي. (٥) ياقوت: معجم البلدان ٦٨/٣ والرمث مرعى من ا
فضليات ٦٨ . فضل الضبي: ا (٦) ا
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ويـبـدو أن قتـاالً وحـرباً قـامت بـ أهل الـقطـيف من عـبدالـقـيس وب قـبـيلـة عـبس التي
أجنبت الشاعر الفارس عنترة.

وفي ميدان احلروب القبلية جند شاعراً عبدياً يتحدث عن ذات الرمث(٥) فيقول(٦):
بـــــذات الــــرمـث إذ خــــفـــــضـــــوا الــــعـــــوالي

كــــــأن ظــــــبــــــاتــــــهــــــا لــــــهــــــبــــــان جــــــمــــــر
رمـــــــيــــــــتـــــــهم بـــــــوجـــــــرة إذ تـــــــواصـــــــوا

لــــيــــرمـــــوا نــــحــــرهـــــا كــــثــــبـــــاً ونــــحــــري
فـــــــــــــلـم أنـــــــــــــكـل ولـم أجـــــــــــــ ولـــــــــــــكـن

ـــــمت بـــــهـــــا أبـــــا صـــــخـــــر بـن عـــــمــــرو
شـــــــكـــــــكـت مـــــــجــــــــامع األوصــــــــال مـــــــنه

بــــــــــــنـــــــــــافـــــــــــذة عــــــــــــلـى دهـش وذعـــــــــــر
تــــــــــركـت الـــــــــــرمـح يــــــــــبــــــــــرق فـي صـاله

كــــــــأن ســــــــنــــــــانـه خــــــــرطــــــــوم نــــــــســــــــر

هـذا الشـاعر فارس في قـائمـة فرسان احلـرب العـبديـة وهو يتـحدث عن مـعركة دارت
بـينه وبـ أعدائه من بني الـق من قـضاعة(١) إذ أقـبل شـاعرنـا على أبي صـخر بن عـمرو
الـقـيـني فـشك مجـامع أوصـاله بـرمح صـلب نـفـذ من ظـهـره وكأنـه خرطـوم نـسـر واسـتـمر
ـا مضى يـوجه طعـنة نـافذة إلى الـشاعـر مفـتخـراً بشـدة ضربـاته فلم يـجـ ولم يتـمايل وإ
صدر عـدوه ويغيب نصل رمحه في مـواطن أوصاله ومجامع أعضـائه ولقد ركزت األبيات
عـركة وذلك دليل على أهمـية هذه األداة احلربية عـلى استخدام الرماح «الـعوالي» في هذه ا
.(٢) زمن اجلاهلية وبالذات على أرض عبدالقيس وقد أشرنا إلى صناعتها من قبل العبدي

صور أخرى من القتال:

فضليات ٢١٢ كحالة: معجم القبائل ٩٥٧/٣ . (١) األنباري: شرح ا
(٢) انظر: فصل الصناعة.

(٣) البحتري: احلماسة ٣٩ .
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عـرفنا احلرب السـياسية واحلرب الـقبلية ونـعرض اآلن لوناً آخر من حـروب العبدي
ـاطاً أخـرى فحريث وقـتالـهم ويضم هـذا اللـون احلرب من أجل الـثأر واحلـرب الفـردية وأ

الشاعر العبدي يقول(٣):
قــــــــد الــــــــتــــــــقـــــــــيــــــــنــــــــا وكـالنــــــــا حــــــــر

جــــــــــــــــوّاب أرض فــي يـــــــــــــــــديــه شــــــــــــــــر
مـــــــــهــــــــــنـــــــــد مـــــــــنـه الــــــــــردى يـــــــــخـــــــــر

األمـــــــــنـــــــــا الــــــــــيـــــــــوم الــــــــــذي يـــــــــفـــــــــر

سافات يحمل إنهـا صورة الفارس العـبدي يلتقي بعـدوه وهو يجوب األرض ويقـطع ا
نـية فال مـهـرب وال مفـر فهـو مـقدام مـغوار ـوت من سـيفه ويـجابـه ا الـشر واألذى يـقـطر ا

وكيف يهرب من عدوه! وأنى له أن يسلك سبيل الفرار إنه عار وأي عار!.

ومالك بن عروة يقول(١):
وال حتــــســــبــــوا أنَّــــا نــــســــيــــنــــا بــــحــــابل

ـــتــــبـــددا حــــريــــز الـــنــــدى والــــعـــســــكــــر ا
وال تـــــســـــتـــــريـــــثـــــونـــــا فـــــإنـــــا كـــــأنـــــنــــا

وســـمـــر الـــعـــوالـي فـــيـــكم الـــيـــوم أو غـــدا

هذا فارس ال ينسى ثأره وسمر عواليه ستصل إلى أعدائه وتنال منهم إن عاجالً أو
هلة والتريث. آجالً فهو ال يغفل عن عدوه لكنها ا

وسلمة بن حبابة يصر على أخذ ثأره فيقول(٢):
ــــــرء ال يــــــعــــــطـي عــــــلى تــــــرة إني أنـــــــا ا

وال يـــــقـــــر عـــــلـى الـــــضـــــيم إذا غـــــشـــــمـــــا

(١) البحتري: احلماسة ٣٠.
صدر ٢٧. (٢) نفس ا
صدر ٤٦. (٣) نفس ا
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والرجل العبدي يضرب بشدة ويحمل بعنف عندما يلقى أعداءه يقول اجلمال العبدي(٣):
ومـــســــتــــلـــحـم بـــادي الــــنـــواجــــذ قـــد رأى

ـــــنـــــايــــا والـــــرمـــــاح شــــوارع حــــيـــــاض ا
عــــــطـــــفت عــــــلـــــيـه والـــــرمـــــاح كــــــأنـــــهـــــا

خـالل الــــقــــنــــا قـــــرن من الــــشــــمـس طــــالع

ـعركـة محـتدمـة فنـال منه رغم كـثافة فالـشاعـر عطف عـلى عدوه والـرماح مشـرعة وا
الـرماح وهي نـفس الصورة الـتي ذكرهـا عنتـرة في معـلقتـه وهو يتـقدم من الـكماة الـفرسان

ويصيب منهم مقتالً(٤):
ومـــــــــدجـج كـــــــــره الـــــــــكـــــــــمـــــــــاة نـــــــــزاله

ـــــــعـن هـــــــربـــــــاً وال مـــــــســـــــتـــــــســـــــلم ال 
فــــــشـــــــكــــــلـت بــــــالــــــرمـح األصم ثـــــــيــــــابه

ــــحــــرّم لــــيس الـــــكــــر عـــــلى الـــــقــــنـــــا 

والطعن عند الفارس العبدي باسل قوي يقول عمرو بن سلمة(١):
مــــــــازلـت أضــــــــربه وأنــــــــعـى مــــــــالــــــــكـــــــاً

حـــــــتـى تـــــــركت ثـــــــيـــــــابـه كــــــاخلـــــــيـــــــعل
وتــــــركـت مـــــــســــــنـــــــده ومـــــــوضع رحـــــــله

طــــــــيــــــــراً تــــــــوقـع حــــــــوله كــــــــالــــــــنــــــــزل
جتــــري الــــدمـــــاء عــــلى مــــحـــــاسن وجــــهه

ـــــفــــصل والــــنـــــفس ســـــاجــــمـــــة كــــمـــــاء ا

فـعـمرو يـضـرب عدوه وقـاتل أخـيه بعـنف حـتى اصطـبـغت ثيـابه بـالدمـاء وجـرت على
محاسن وجهه وهو طريح األرض وقد تداعت الطير ووقعت عليه تأخذ طعامها من جسده.

والشاعر مالك بن ثعلبة يتحدث عن بطوالت قومه فيقول(٢):

(١) أبو تمام: الوحشيات ١٨.
(٢) البالذري: فتوح البلدان ص ١١٥.
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تـــركـــنــــا شـــريـــحــــاً قـــد عــــلـــته بــــصـــيـــرة
كــــحــــاشـــيــــة الـــبُــــرد الــــيـــمــــاني احملــــبـــر

ونـــحن فـــجـــعـــنـــا أم غـــضـــبـــان بـــابـــنـــهــا
ونـــحن كـــســـرنـــا الـــرمح فـي عـــ حـــبـــتــر

ونــــحـن تــــركــــنــــا مــــســـــمــــعــــاً مــــتــــجــــدالً
رهـــــيــــــنـــــة ضـــــبـع تـــــعـــــتـــــريـه وأنـــــســـــر

فـمالك يتحـدث عن انتصارات قـومه الذين صرعوا شريـحاً وابن أم غضبـان ومسمعاً
أمـا شـريح فـقــد سـقط إلى األرض يـتــخـبط بـدمـائـه الـتي شـبه احــمـرارهـا بـالـثــوب الـيـمـاني
اخملطط وقـد اشتهـرت عبـدالقـيس باألثـواب احلمراء(١) أمـا أم غضـبان فـقد فـجعت بـولدها
بـعد أن دق عـنقه وكـسر الـرمح في عـينـيه والرجل الـثالث مـسمع وقع يـتخـبط في دمه وترك

صريعاً فريسة للضباع والنسور.

وبنو محارب من عبدالقيس أشداء أقوياء واسمهم يدل على احلرب والقتال يقول شاعرهم(٢):
مــــعــــاقــــلــــنــــا فـي احلــــرب جــــرد كــــأنــــهـــا

أجــــــادل في جــــــو الــــــســــــمــــــاء كــــــواســـــر
وســــــــمـــــــــر مـن اخلــــــــطـى ذات أســـــــــنــــــــةٍ

وبـــــيض كــــــأمـــــثــــــال الـــــبــــــروق بـــــواتـــــر
إذا مـــا انـــتــــضـــيــــنـــاهـــا لــــيـــوم كــــريـــهـــة

رأيت لـــــهـــــا هـــــام الـــــعـــــدى تـــــتـــــطـــــايـــــر

فاخلـيول سريـعة وكأنـها نسـور خاطـفة والرمـاح سمراء من اخلط(٣) والسيـوف بواتر
حـادة الـقـطع تـضـرب رؤوس األعـداء فـتـتـنـاثـر هـنـا وهـنـاك إنـهـا صـورة رائـعـة أن تـتـطـايـر

الرؤوس وتدق األعناق.

(١) انظر: فصل الصناعة.
(٢) ابن الشجري: احلماسة ٦/١.

(٣) انظر: فصل الصناعة.
(٤) البحتري: احلماسة ٣١.
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رأة العبدية في القتال واحلرب فأثارت احلماسة وزرعت الثبات وألهبت واشتركت ا
احلمـية في الـنـفوس فـابنـة حكـيم الشـاعـرة العـبديـة وقفت تـصرخ بـقـومهـا طالـبة إلـيهم أن

يكونوا أصحاب سطوة وبأس(٤):
فــــإن كــــنــــتم قــــومــــاً كــــرامــــاً فــــعــــجــــلـــوا

لـه جـــــــرأة من بـــــــأســـــــكـم ذات مـــــــصــــــدق
فـــإن لـم تــــنـــالــــوا نــــيـــلــــكم بــــســــيـــوفــــكم

الء اخملـــــــلق فـــــــكــــــونــــــوا نـــــــســــــاء فـي ا

ـوت ألعدائـهم وإال فـما فـالـكرام هم الـذين يـدافـعون عن شـرفـهم وحمـاهم ويـعـجلـون ا
الفرق بينهم وب اخلوالف اللواتي يرفلن في أثواب زاهية.

وشاعرة عبدية أخرى تقول مزهوة بقومها(١):
أبــــوا أن يــــفـــروا والــــقــــنـــا فـي نـــحــــورهم

ـــوت سُــــلّـــمــا ولم يـــبـــتـــغـــوا مـن رهـــبـــة ا
ولـــــــو أنــــــــهم فـــــــروا لـــــــكـــــــانـــــــوا أعـــــــزةً

ولــــكن رأوا صــــبـــراً عــــلى احلــــرب أكـــرمـــا

هـذا اإلباء عـلى عدم الـفرار واإلصـرار على لـقاء العـدو والثـبات أمـامه شيـمة عـبدية
ـعـركة وتـوجه الـقنـا للـنـحور البـد من الـصبـر على فـالفـرار عار ومـذمـة إذ عنـدما تـلـتهب ا
ـصـاب فال ســلم يـصـعـد بـه نـاجـيـاً إلى الـســمـاء وال حـاجـة به إلى الـبالء والـشــدة عـلى ا
ة والعيش العزيز في ظل الرماح وهكذا تضيف احلياة فإذا ما دعى الردى فاحلياة الـكر

آثر احلربية صفحة ناصعة مشرقة. رأة العبدية في سجل ا ا

األسـلـحة: اسـتخـدم فرسـان القـتـال واحلرب في عـبدالـقيس أسـلـحة مـتنـوعة هـجومـية
ودفـاعية واهـتم شعراؤهـم باحلديث عن تـلك األسلحـة فالشـاعر ثـعلبـة بن عمرو يـتناول في

قصيدة له أنواع األسلحة ويتحدث عن اخليول فيقول(٢):
وشـــــوهـــــاء لـم تـــــوشم يـــــداهـــــا ولـم تــــذل

فـــقــــاظـت وفــــيــــهــــا بــــالــــولــــيــــد تــــقـــاذف

(١) البحتري: احلماسة ٣٧.
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بـــلــــلت بـــهــــا يـــوم الـــصـــراخ وبــــعـــضـــهم
يــــــــــــــــخـب بــه فـي احلــي أروق شـــــــــــــــارف

بــــــيــــــضــــــاء مــــــثل الــــــنــــــهـى ريح ومــــــده
شـــــآبــــيـب غـــــيث يـــــخــــفـش األكم صـــــائف

ومــــــــطّـــــــــرد يــــــــرضــــــــيـك عــــــــنـــــــــد ذواقه
ـــــضي وال يـــــنـــــآد فــــيـــــمــــا يـــــصــــادف و

وصــــــفـــــــراء مـن نــــــبـع سـالحي أعـــــــدّهــــــا
وأبـــــيض قـــــصــــال الـــــضــــريـــــبـــــة جــــائف

في هـذه األبـيـات يـذكـر ثعـلـبـة الـدروع من األسـلـحة الـدفـاعـيـة فـالدرع عـنـده بـيـضاء
ـطر نـاعمـة ملـساء تـشبه في صـفائـها مـاء الـغديـر الذي أصـابته الـريح وسقط عـليه رذاذ ا
فـرسم فيـه دوائر واهـتزازات تـشـبه حلـقـات الدروع وقـد أشـرنا إلى أن عـبـدالقـيس صـنعت

الدروع احلطمية وغيرها واهتمت بهذه الصناعة كثيراً(١).

ضي ومن أسـلحة الـهجـوم ذكر الشـاعر الـرماح فرمح ثـعلـبة يعـجب كل ناظـر إليه 
زق وينطلق فال يتمـايل فيما يصادف وال يعوج طريقه فهو رمح سريع القطع فيخترق و

صلب االختراق.

(٢) وألـوانـهـا فهي خـطـيـة سمـراء الـلون طـويـلة وقد أشـرنـا إلى أنواع رمـاح الـعبـدي
األنصـال عـاليـة القـنـاة صلـبة في طـعـنهـا قويـة في نفـاذهـا ليـنة في اخـتـراقهـا وقد أكـثر

الشعراء العبديون من ذكر الرماح فمالك بن عروة يتحدث عن العوالي السمراء(٣):
وال تـــــســـــتـــــريـــــثـــــونـــــا فـــــانـــــإ كـــــأنـــــنــــا

وســـمـــر الـــعـــوالـي فـــيـــكم الـــيـــوم أو غـــدا

(١) انظر: الصناعة عند عبدالقيس.

(٢) انظر: الصناعة عند عبدالقيس.
(٣) البحتري: احلماسة ٣٠.

(٤) األصمعيات: ١٩٩.
صدر. (٥) نفس ا

(٦) ابن الشجري: احلماسة الشجرية ٦/١.
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فضّل يقول(٤): وت ألعدائهم فا والرماح سالح هام في أيدي العبدي حتمل ا
يــــــهــــــز هـــــز صــــــعـــــدة جــــــرداء فـــــيــــــهـــــا

ـــــــــوت أو قــــــــرن مــــــــحـــــــــيق ســــــــنــــــــان ا

فـضل أهـميـة رماحـهم عـندمـا جتـندل قـادة األعداء فـرمـاح بني لـكـيز تـصرع ويـؤكـد ا
احلارث الوضاح من بني جليم(٥):

أصــــــــابــــــــتـه رمــــــــاح بـــــــــنـي لــــــــكــــــــيــــــــز
فـــــــــــــخــــــــــــر كـــــــــــــأنـه ســـــــــــــيـف دلــــــــــــوق

والشاعر مسعود يذكر رماح اخلط ذات األسنة احلادة(٦):
وســــــــمـــــــــر مـن اخلــــــــطـي ذات أســـــــــنــــــــة

وبـــــيض كــــــأمـــــثــــــال الـــــبــــــروق بـــــواتـــــر

ثم يتـحدث ثـعلبـة عن القوس فـهي صفراء صـلبة تـصنع من شجـر النبع وهـو شجر
قوي كان اجلاهليون يستخدمون أغصانه في صناعة القسى.

ـفـضّل أشـار إلى شـجـر الـنـبع والـسدر فـقـسي الـعـبـديـ من الـنبع وقـد ذكـرنا أن ا
بـيـنـمـا قـسيّ أعـدائـهم من الـسـدر وشـتـان بـ الـنـبع الـصـلب الـقـوي وبـ الـسـدر اخلوار

الضعيف(١):
وجـــــدنـــــا الـــــســـــدر خـــــوّاراً ضـــــعـــــيـــــفًــــا

وكــــــــان الـــــــــنــــــــبع مـــــــــنــــــــبــــــــتـه وثــــــــيق

وقضيب النبع الذي تعمل منه القوس يسمى اجلشىء والفرع الهتوف تؤخذ من أعلى
أغـصـان الـنبع وتـصـنع مـنه الـقوس الـشـديدة(٢) ومن هـذا نـفهم أن أغـصـان الـنبـع العـالـية
وأعوادها الـرفيعة تقطع وتطرح في الـشمس لتذبل وتتصلب وبعـد ذلك تعد لصناعة القسي

اجليدة.

(١) األصمعيات: ١٩٩ .
فضليات: ٣٠٩ ٤٢٤ . (٢) ا

(٣) انظر: الصناعة عند عبدالقيس.
فضليات: ٩٩. (٤) ا
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وال أتطاول على احلقـيقة إذا ما ذكرت بأن بعض العبـدي كانوا يصنعون القسي إلى
جانب صناعة الرماح اخلطية والدروع احلطمية(٣) ولعل ثعلبة شاعرنا هذا قد قام بصنعها
فهو يذكر لـنا أنه يعد سالحه من النبع «من نبع سالحي أعـدها» ونفهم من الفعل أعدها أنه

يصنعها ويهتم بها ويحافظ عليها.

وجاء في شعر للمزرد أخي الشماخ(٤):
لــــــنــــــعـت صــــــبــــــاحي طـــــــويل شــــــقــــــاؤه

لـه رقـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــات وصـــــــــــفــــــــــراء ذابـل

والـصبـاحي رجل من بـني صبـاح نزل ضـيـفاً عـلى الـشاعـر وكان لـديه سـهام ويـحمل
قوساً قطع عودها وطرحت في الشمس حتى ذبلت.

وبـعد ذلك يـتحـدث ثعـلبـة عن السـيف فهـو ناصع الـبياض قـطاع في ضـربه حتى أنه
ليبلغ اجلوف.

والسيف أهم أسلحة اجلاهليـ وذكرت األخبار أنه صنع في أماكن مختلفة أشهرها
زرد(١): اليمن والهند وقد أكد الشعراء ذلك قال ا

وأمــــــلـس هـــــــنـــــــدي مـــــــتـى يـــــــعـل حــــــده
ذرى الـــبـــيض ال تـــســـلـم عـــلـــيه الـــكـــواهل

ويذكر عنترة السيف اليماني إلى جانب الرماح اخلطية إذ يقول(٢):
بـــــــــأســـــــــمـــــــــر مـن رمـــــــــاح اخلـط  لـــــــــدن

ـــــــــــــان وأبـــــــــــــيــض صــــــــــــــارم ذكــــــــــــــر 

ويـبدو أن مشـارف قريـة بالـيمن كـانت تصـنع السـيوف وفي «الـعمدة»(٣) و«ليس قول من

فضليات ٩٩. فضل الضبي: ا (١) ا
(٢) ديوان عنترة: ١٧٩.

(٣) ابن رشيق: العمدة ١٧٩/٢ .
فضليات ٣١٩ . فضل الضبي: ا (٤) ا

(٥) انظر: ديوان عبدالقيس.
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قال إنها منسوبة إلى مشارف الشام أو مشارف الريف بشيء عند العلماء» يقول عنترة(٤):
جنــــيــــد الــــطــــعـن بــــالــــســــمــــر الــــعــــوالي

ـــــشــــرفـــــيــــة ونـــــضــــرب بـــــالــــســـــيــــوف ا

وقد بـرع شعراء العبـدي واجلاهليـ في وصف السيوف والفـخار بها فقد ورد في
أشـعـارهـم «وذا غـرب أحـذ ضـروسـاً» و«مـهـنـد مـنه الـردى يـخـر» و«بـيض كـأمـثـال الـبـروق
بـواتر» و«هجـمت بحـد سيفي»(٥) واذا كانت عبـدالقـيس قد قـامت بصنـاعة الـرماح والدروع

فال نستغرب صناعة السيوف على أرضها كذلك.

وإلى جـانب أسلحة احلرب وأدوات الـقتال يرد ذكـر اخليول أهم وسيـلة حلمل فرسان
عـركة فـقد ذكـر ثـعلـبة أن فـرسه صحـيحـة اجلـسم سلـيمـة األعضـاء فلم الـعـبديـ وسط ا
يـلحقها ضـرر وال افترستها األمـراض ولذا فهي سريعـة العدو وعليـها يلبى نداءات قومه

واستغاثاتهم عند النفير.

واالهتـمام بـاخليول األصـيلـة شيـمة عربـية ومـيزة عـبدية فـقد حـرصوا عـلى أن تكون
خـيولهم أصيـلة سريـعة قوية فـاعتنوا بـها عنـاية فائقـة وقدموا لـها الغذاء اجلـيد وأعدوها
إعـداداً سـلـيمـاً لـلـقـاء األعـداء وهم عـلى حق في حـرصـهم عـلى اخلـيـل وفي إعـزازهم لـها

يقول يزيد بن اخلذاق عن فرسه سبحة(١):
أعــــــددت ســــــبـــــحــــــة بــــــعــــــدمــــــا قــــــرحت

ولـــــــــبــــــــسـت شــــــــكـــــــــة حــــــــازم جــــــــلــــــــد

وهذا اإلعداد تناول فرساً آخر له تسمى «الشموس»(٢):
أال هـل أتــــــــــاهــــــــــا أن شــــــــــكــــــــــة حـــــــــازم

لـــــدي وأني قـــــد صــــنـــــعت الـــــشــــمـــــوســــا

داواة والعالج(٣): واإلعداد وصناعة اخليول تتناول ا

فضليات ٢٩٥. (١) ا
صدر ٢٩٧. (٢) نفس ا
صدر ٢٩٧. (٣) نفس ا
صدر ٢٥٣. (٤) نفس ا

صدر. (٥) نفس ا
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وداويـــــتـــــهــــا حـــــتـى شــــتـت حــــبـــــشـــــيــــة
كـــــأن عــــلــــيـــــهــــا ســــنــــدســـــاً وســــديــــســــا

فـالدواء هـو تضمـير اخلـيول لتـصبح أكثـر سرعـة ومرونة في الـقتـال فكانت فـرس يزيد
تـتناول غذاء جيدًا من الـعشب األخضر وأصبـحت مثل تيس الربل الـذي يبدو أنشط من غيره

رعى اجليد والشموس تعدو على قوائم خفيفة نتيجة هذا الغذاء اجليد. ا اتصل له من ا

ويقول ثعلبة في موطن آخر ذاكراً الدواء(٤):
وأهـــــــــــلـك مــــــــــــهـــــــــــر أبــــــــــــيـك الـــــــــــدواء

لـــــــــــيـس لـه مـن طــــــــــعـــــــــــام نــــــــــصــــــــــيـب

ويقول أيضاً في فرسه عجلى(٥):
فـــــــأعـــــــددت عـــــــجـــــــلـى حلـــــــسـن الــــــدواء

لـم يــــــتـــــــلـــــــمس حـــــــشـــــــاهــــــا طـــــــبـــــــيب

ـهـر وأن اإلعداد والـرعـايـة احلـسـنة وأراد ثـعـلـبة أن تـرك الـتـضـمـير هـو الـذي أهـلك ا
والعـلف اجليد هي التـي جلعت فرسه عـجلى سلـيمة نـقية ال عيب فـيها وال حتـتاج إلى طبيب

أو عالج.

فضل لذلك فقال(١): وكانت اخليل تستخدم في احلرب فتدوس األعداء وقد أشار ا
ودســـــــنــــــاهـم بـــــــاخلــــــيـل مـن كل جـــــــانب

كــــــمــــــا جــــــرد اجلــــــارود بــــــكــــــر بـن وائل

وكـانت خيـول الـعبـدي كـثـيرة وأشـهرهـا سـبحـة والشـموس فـرسـا يزيـد بن اخلذّاق
وعجلى وشـوهاء من خيول ثعلـبة بن عمرو والهرواة وهي فرس مـشهورة للريان بن حويص

وفيها قال عمرو احملاربي(٢):

(١) ابن دريد: جمهرة اللغة ٦٤/١ .
(٢) ابن الكلبي: أنساب اخليل ٩٠ .
(٣) ابن الكلبي: أنساب اخليل ٨٩.

(٤) ابن األعرابي: اخليل ٨٤ اجلاحظ: احليوان ٢٧٥/١ .
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فــــيــــا من رأى مــــثل الــــهــــراوة مــــنــــكــــحـــاً
إذا بـل أعــــــــطـــــــــاف اجلـــــــــيـــــــــاد جــــــــروح

وفرس أبي عفراء احملاربي العنز(٣):
ــــــا دلـــــــفـت لــــــهـم بـــــــصــــــدر الـــــــعـــــــنـــــــز 

حتــــــامــــــتــــــهــــــا الــــــفــــــوارس والــــــرجــــــال

وفرس ابن سنان احملاربي قدام قال فيها(٤):
وعــــــلـى قــــــدام حــــــمــــــلـت شــــــكــــــة حــــــازم

ـــــــــثـــــــــقل فـي الـــــــــروع لـــــــــيس فـــــــــؤاده 

واشتـهر بنو عامر بن احلـارث من عبدالقيس بكـثرة خيولهم وكذلـك بنو محارب وكان هذا
سـبـبـًا في أنَّ الـقـبــائل كـانت تـهـابـهم وتـخـشـاهـم ومن جـانب آخـر ومن شـعـر اخلـيـول نـدرك أن

يدان. العبدي كانوا فرسان احلروب وأن أسلحتهم كانت هجومية تالئم فروسيتهم في هذا ا

إن مـا ذكـره ثـعـلبـة من األسـلـحـة  وأدوات احلـرب من درع ورمح وقـوس وسيف إلى
قاتل الـعبدي بل في احلقيقـة هو عتاد احملارب العربي جانب اخليل كـل ذلك يشكل عتاد ا

بشكل عام إذ بهذا السالح كان الفارس يرتاد أماكن القتال ويشهد مواطن اللقاء(١):
بـه أشــــــهـــــد احلــــــرب الـــــعــــــوان إذا بـــــدت

نـــواجــــذهـــا واحــــمـــرّ مــــنــــهـــا الــــطـــوائف

ـفتون بها(٢) ألنها القوة التي ومن الـبدهي أن يتحدث الـعبديون عن أسـلحتهم حديث ا

فضليات ٢٨١ . فضل الضبي: ا (١) ا
(٢) الدكتور يوسف خليف: الشعراء الصعاليك ص ٢٠٠ .

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٤٠٣/٥ . (٣) الدكتور جواد علي: ا
(٤) القناوي: الوصف في الشعر اجلاهلي ٢٧٤ .

(٥) األصمعي: األصمعيات ١٩٩ .
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يـعـتـمدون عـلـيـهـا واألسـلـحـة الـتي وصـفـوهـا قـسـمـان: أسـلـحـة الـهـجـوم كـالـرمح والـقوس
والـسـيف وأسـلـحـة الدفـاع كـالـدرع والـتـرس فـالـعـبـديـون أجـادوا وصف أسـلـحـة الـهـجوم

وأكثروا من ذكرها.

كنـنا أن نشيـر إلى ناحية هـامة وذلك أن رؤساء عـبدالقيس اهـتموا اهتـماماً زائداً و
بـجمع األسـلحـة وخزنـهـا الستـخدامـها وقت احلـاجة فـقـد درج بعض الـسادة في اجلـاهلـية
عارك واحلروب(٣) على شراء السالح وخزنه وتوزيعه على أفراد القبيلة عند الغزو وفي ا
وكـان هــذا شـأن ثـعــلـبـة فـهــو فـارس شـاعــر زعـيم في قـومه(٤) وإلى جـانب تــلك األسـلـحـة

فضل(٥): استخدموا النبال والسهام فقال ا
كـــــــــأن الــــــــنـــــــــبـل بـــــــــيـــــــــنـــــــــهـم جــــــــراد

تــــــــــكــــــــــفـــــــــيـه شــــــــــآمــــــــــيــــــــــة خــــــــــريق

واستخدموا شكة السالح التي يبدو أنها كانت مجموعة من عتاد الفارس احملارب:
أعــــــددت ســــــبـــــحــــــة بــــــعــــــدمــــــا فــــــرجت

ولــــــــبـــــــسـت شـــــــكـــــــة حــــــــازم جـــــــلـــــــد(١)
أال هـل أتــــــــــــاهــــــــــــا أن شــــــــــــكـه حــــــــــــازم

لــــدي وأني قــــد صــــنـــعـت الـــشــــمــــوســـا(٢)
وعــــــلى قــــــدام حــــــمـــــــلت شــــــكــــــة حــــــازم

ـــــــثــــــــقل(٣) فـي الـــــــروع لـــــــيـس فـــــــؤاده 

ـزايا والـنتائج طـاف مع شعـر احلرب والـقتـال نصل إلى مـجمـوعة من ا وفي نـهايـة ا

فضليات ٢٩٥ . فضل الضبي: ا (١) ا
صدر ٢٩٧ . (٢) نفس ا

(٣) اجلاحظ: احليوان ٢٧٥/١ .
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ـناذرة وسـلطـان احليرة وقـد مثل ـلوك ا تتـمثل في عـنف الثـورة وصالبة الـتمـرد والتـحدي 
هذه الثورة بكل أبعادها وأعماقها الشاعران يزيد بن اخلذاق وأخوه سويد.

وجند عـنـد الـعـبـدي شـجـاعـة وبـأسـاً وإقدامـاً ال يـفـرون وال يـسـتسـلـمـون يـجـيدون
الـطعن ويـحسنـون أسالـيب القتـال وعنـدهم إصرار على أخـذ الثـأر والنيل مـن القتـلة وهذا
زايا عـندهم شـعر الـلقاءات ثل كل هـذه ا اإلصـرار مطـلب هام في اجملـتمـعات اجلاهـليـة و

احلربية الفردية والقبلية.

ـقاتـلة واهـتم العـبديـون بذكـر أدوات القـتال واألسـلـحة إلى جـانب العـنايـة باخلـيول ا
ـتازة واخليول واألسلـحة األخرى عتـاد الفارس العبـدي وأهم هذا العتاد وتربيتـها تربية 
عنـدهم الرماح من أسلحة الـهجوم والفروسية واهـتمامهم بالرمـاح واخليول دليل أكيد على

أن احملارب العبدي كان فارساً مهاجماً في مواطن اللقاء واأليام احلربية.

ــزيــة اإلنــصـاف والــعــدل في والبــد لــنــا بــاإلضــافــة إلى كل مــا ذكــرنــا أن نــشــيــد 
منصفاتهم الشعرية التي سجلت بطوالت األعداء ومواقفهم احلربية وقدراتهم القتالية.

شعر السالم واإلصالح:

درسة احلـربيـة في عبـدالقيس وقـتالـهم في مخـتلف الـنواحي وشتى عـرفنـا فرسـان ا
االجتـاهـات ونأتـي إلى شعـراء الـسالم واإلصالح فـاحلرب يـعـقـبهـا سالم ووئـام ويـتبـعـها
إصالح واســتـقـرار والبـد بـعـدهـا من تـعـقل واتـزان ولـذا كـان األمـر يـتـطـلب وجـود مـدرسـة
سلـميـة - إذا جاز الـتعـبيـر - يـكون شـعراؤهـا متـعقـل ال مـتـهورين ومـصلـح ال ثـائرين
ضـون إلى جـمع الـشمل ويـسـعون إلى رأب الـصـدع وإصالح ذات البـ ويـعمـلـون على

إنهاء اخلصام والعداء.

درسـة السـلمـية فـإنـنا نـذهب مبـاشرة إلى وإذا مـا مضـينـا نـتلـمس وجود مـثل هـذه ا

ثقب العبدي  ص ٢٠٨ . (١) ديوان ا
ثقب ص ١٠٢ ١٠٣ . (٢) ديوان ا
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الشعر نستأذنه ونبحث فيه ونأخذ منه ما يوصلنا إلى شعرائها.

لك عمرو بن هند(١): ثقب النونية يخاطب الشاعر ا في قصيدة ا
إلـى عــــــــمـــــــرو ومـن عـــــــمــــــــرو أتـــــــتــــــــني

أخي الـــــــنــــــجــــــدات واحلــــــلـم الــــــرصــــــ

دوحـه بالنجدة واحللم وسعة الصدر لكـنه بعد ذلك يعاتبه عتاباً حول ثقب  ينعت ا
لك صـريـحاً واضـحـاً إذ إنه في مـثل هذه األمـور ال يـقبل مـسـاومة وال أمـر يريـد فـيه رأى ا

مهادنة فإما صداقة ومودة أو جفاء وعداوة.

لك فـصالً في الـقول ـاذا يـريـد من ا فـما هـو هـذا األمر الـذي حتـدث عنه الـشـاعر? و
وقف?. وحزماً في الرأي وصراحة في ا

ثقب(٢): ضي إلى قصيدة أخرى يقول فيها ا وقبل أن جنيب 
فــــــــإن أبــــــــا قــــــــابـــــــوس عــــــــنــــــــدي بالؤه

جــــــزاء بـــــنــــــعـــــمـى ال يـــــحـل كـــــنــــــودهـــــا
ــــــيــــــنه وجــــــدت زنــــــاد الــــــصــــــاحلــــــ 

ـــاً كــــمـــا بــــذ الــــنـــجــــوم ســـعــــودهـــا قــــد

نـذر ابن أخي عـمرو بن هـند ويـتحدث دح أبـا قابوس وهـو النـعمـان بن ا فالـشاعـر 
دح ويشكر والـنعمان عنده من شجرة ا هو  عن نعمـة جزيلة أسديت إليه فال ينكـرها وإ

لوك. ة فاق سائر ا نسب أصيلة ودوحة كر

ـثقب إلى دح وأسـرار الـثنـاء جنـد أمراً هـاماً دفع بـا وإذا مـا ذهبـنـا نتـلمـس أسبـاب ا
دح وهو يفصح عنه في األبيات التالية:(١) هذا ا

صدر ص ١٠٥ . (١) نفس ا
(٢) انظر: فصل احلرب.
ثقب: ١٠٤ . (٣) ديوان ا
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فـــــإن تـك مـــــنــــــا في عــــــمـــــان قــــــبـــــيــــــلـــــة
تـــــواصت بـــــأجــــنـــــاب وطــــال عـــــنــــودهــــا

ــــدركــــات فـــأصــــبـــحت فـــقــــد أدركـــتــــهـــا ا
إلـى خـــيــــر من حتـت الــــســـمــــاء وفــــودهـــا

ا كانت في دح ذلك أن قبيلة من عبدالقيس ور ثقب النقاب عن سبب ا ويكشف ا
ـنـاذره وتـمـردت عـلـيـهم واسـتـمـر ذلك زمـنـاً وقـد عـرفـنا أن نـكـرة ثـارت عـلى سـلـطـان ا
ـتـمردة وأسـرت قسـماً من الـنعـمان أرسل كـتـيبـة اجلأواء أو دوسـر فأخـضـعت البـطون ا
ضي الـشاعر في (٢) ولذا جاءت وفـودها إلى النـعمان خـير من حتت السـماء و العبدي

مدح النعمان قائالً(٣):
ـــــــلــــــــوك بـــــــســـــــعــــــــيه إلى مــــــــلك بــــــــذّ ا

ــــــلـــــوك وجــــــودهـــــا أفــــــاعـــــيــــــله حــــــزم ا

ـلوك في نسـبه الكر وحزمه الـشديد وجـوده الكبيـر ورأيه السديد فالنـعمان فاق ا
ـدح عنـدما جـعله فـي األبيـات السـالفـة من دوحـة أصيـلة وأنه خـير من حتت وقد بـالغ في ا
ـثـقب ويسـعى إلـيه وبـعد أن السـمـاء لـكن هذا مـقـبـول اآلن في معـرض األمـر الـذي يريـده ا
ـدح والثـناء الـذي ساقه لـلنـعمـان بدت الـطريق ثـقب العـذر للـقبـيلـة الثـائرة وبـعد ا التـمس ا

هدة أمام مطالب الشاعر والتي هي مطالب عبدالقيس فأقدم وقال(١):
فـــــأنـــــعم أبـــــيـت الــــلـــــعـن أنك أصـــــبـــــحت

لــــديـك لـــــكـــــيـــــز كــــهـــــلـــــهـــــا وولـــــيـــــدهــــا
وأطــــلــــقــــهم تــــمــــشي الــــنــــســــاء خاللــــهم

مـــــفـــــكـــــكــــــة وسط الـــــرجـــــال قـــــيـــــودهـــــا

اآلن يطـلب الـشاعـر من الـنـعمـان إطالق سـراح األسـرى والعـفـو عنـهم لـتـفرح الـنـساء

ثقب العبدي ص ١٦٦ . (١) ديوان ا
صدر ص ٢٢١ . (٢) نفس ا
صدر ص ٢١٧ . (٣) نفس ا



-   ١٨٥  -

ويبتهج العبديون.

نـذر وطلب ـثقب قـام مع وفد مـن عبدالـقيـس فزار النـعمـان بن ا والـذي نفـهمه أن ا
إليه باسم الوفد إطالق سراح األسرى وكان الـوفد العبدي يتألف من الشيوخ والشباب
ومن النسـاء والصغار فـقد اشترك فـيه الكهل والـوليد وكان كـثير العـدد حتى بدا وكأنه
وفـود ال وفد واحد وقـد نقلت إليـنا األخبار أنه قـد اشترك في اإلصالح والوسـاطة أيضاً
ـار بن ـار بن احلـارث أحـد بـني أ رجـال مـشــهـورون من عـبـدالـقـيس أمـثـال خـالــد بن أ
عمرو بن وديـعة بن لكيـز بن عبدالقيس(٢) وأيضاً أسـيد بن عمرو(٣) ويبدو أنـهما كانا من

قرب من النعمان. ا

وقـد جنح الوفـد وأثـمرت الـوساطـة فأطـلق سـراح األسرى وكـان من بيـنهم ابن أخت
ثـقب الـشـاعر شـأس بن نـهـار وقد ابـتـهج الـوفد وفـرحت الـنسـاء ولـهج لـسان الـشـاعر ا

بالثناء والشكر.

ـلكـ ابن هنـد والنـعمـان فمـوقف الشـاعر من ـثقب من ا ونتـوقف اآلن لنـرى موقف ا
وقف بيـنما اختلف األمر مع أبي قـابوس فكان الهدوء ابن هنـد فيه قسوة العـتاب وعناد ا
دح والذي أراه أن عمرو بن هند لم يـكن واضحاً وصريحاً في مواقفه واالتزان والشكـر وا
ــا كـان يـعـتــدي ويـجـور ويـسـفـك الـدمـاء ويـسيء إلى الــقـبـائل ويـوجع مع عــبـدالـقـيس وإ
رجـاالتـها أمـا النـعـمان فـإنه رغم ثـورة العـبـدي وإيـذاء شعـرائـهم له فقـد منّ عـلى أسرى

القبيلة بالعفو وأطلق سراحهم(١).

ـثـقب شـخـصـيـة هـامة ـنـاذرة مع عـبـدالـقـيس جنـد أن ا من اسـتـعـراضـنـا لـعالقـات ا
وكـبـيرة في عـبـدالقـيس وفي مـدرسة الـسالم واإلصالح بـالذات لم ال وهـو الـذي يدافع عن
نطقة القبيلة ويحفظ عليها كرامتها وكيانها فقد كان يقوم بدور السفير بينهما وب حكام ا

ثقب العبدي ص ٢١٧ . (١) ديوان ا
صدر ص ٢٥٣ . (٢) نفس ا
صدر ص ٢٥٣ . (٣) نفس ا
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ـنـاذرة وبـينـهـا وب أعـدائـها لـقـد ارتفع فـوق اجلـراح رغم أن ضربـة الـنعـمـان كانت من ا
قاسـية وأن مصـاب العبديـ كان أليـماً لكنه كـظم غيظه ونـظر بع بـصيرة فـلم يثر ثورة
ا راح يداوي ـلوك مهاجـمة علنـية عنيـفة وإ يزيد وسـويد الشـاعرين الشنـي ولم يهاجم ا
اجلراح ويرأب الصدع ويتخذ من الصبـر ومكارم األخالق سبيالً يدفع عن قبيلته استمرار

السوء واألذى فهو يقول(٢):
فـــــــإن تـك أمـــــــوال أصـــــــيــــــــبت وحُــــــــولت

ـــــقـــــيـــــمـــــهـــــا ديـــــار فـــــقـــــد كـــــنـــــا بـــــدارٍ نُ
نـــــــعـــــــد أليـــــــام احلـــــــفـــــــاظ مـــــــكـــــــارمـــــــاً

ـــهـــا فـــعــــاالً وأعـــراضــــاً صـــحــــيـــحــــاً أد

فـلـئن أصـاب الــعـبـديـ هـذا اخلـطـب اجلـلل فـإنـهم كـانــوا يـحـمـون ديـارهم ويـردون
غارات أعدائهم(٣):

ونــــحـــمـي عن الــــثــــغـــر اخملــــوف ويـــتــــقى
بـــغـــارتــــنـــا كــــيـــد الـــعــــدى وضـــيــــومـــهـــا

نـاذرة أصابوا كثـيرين غيـرهم فأي قوم والذي أصـاب العبـدي فوق اسـتطاعـتهم وا
لم يستبح حماهم ولم توجع الغارات قبائلهم?

وأي أنـــــــــاس ال يـــــــــبــــــــــيح بـــــــــقــــــــــتـــــــــله
يــــوازي كـــبــــيــــدات الـــســــمــــاء عـــمــــودهـــا

ثقـب رجل حكمة وإصالح وشـاعر هدوء وسالم وأهّله لـذلك خلقه الكر لـقد كان ا
وصفاته احلميدة وكذلك نسبه في أسرته التي اشتهرت باإلصالح والتحكيم ولهذا عددناه

في أول قائمة مدرسة السالم واإلصالح من عبدالقيس.

ولـقـد عـرفت اجلـاهـلـيـة الـسـفـارة ومـا يسـمـى بـالوسـاطـة لـإلصالح فـاحلـرب عـنـدما
تـشـتـعل تـزهق األرواح ويــحـدث دمـار وخـراب ولـذا تـسـتـيــقظ في الـنـفـوس نـوازع اخلـيـر

علقات السبع الطوال ص ٢٨٤ وديوان زهير ٩١. (١) ابن األنباري: شرح ا
(٢) األصمعي: األصمعيات ١٦٤.
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والـسالم وتـنـزع إلى الـسـلم واإلصالح وقـد عـرفـنـا من سـفـارة اجلـاهـلـيـة هـرم بـن سـنان
واحلـارث بن عـوف الـلـذيـن أصـلـحـا بـ عـبـس وذبـيـان وحتـمال ديـات الــقـتـلى وسـجل ذلك

الشاعر زهير بن أبي سلمى في ميميته الشهيرة(١).

ا استخدم ـثقب لم يكن شاعراً مداحاً يتـكسب بشعره وإ وال يفوتني أن أسجل أن ا
ة ومناحي اخلير دح كـما استخدمه زهـير في اإلشاده باألفعـال احلميدة واخلالل الكـر ا
ثقـب الشاعر نـطلق كان رأيـنا أن يكـون ا الـتي تعود عـلى القبـيلة بـالنفع اجلـزيل ومن هذ ا

األول في مدرسة السالم التي أشرنا إليها.

دح مزّق الـعبدي الذي راح  ثـقب في قائمة مدرسـة السالم واإلصالح كان ا ومع ا
مزق(٢): ناذرة من أجل العفو عنه وعن أسرى قبيلته يقول ا ا
تــــروح وتـــــغــــدو مــــا يـــــحل وضــــيـــــنــــهــــا

ـــــــزن وابـن مـــــــحـــــــرّقِ إلـــــــيك ابـن مـــــــاء ا
عــلــو مـــلــوك الــنــاس فـي اجملــد والــتــقى

وغــــرب نـــدى من عــــروة الــــعـــز يــــســــتـــقي
وأنـت عـــمــــود الــــديـن مــــهــــمــــا تــــقل نــــقل

ومـــــهـــــمـــــا تـــــضـع من بـــــاطـل ال يـــــلـــــحق

وإن يــجـنــبـوا تــشـجـع وإن يـبــخـلــوا جتـد

وإن يــــخـــرقــــوا بـــاألمـــر تــــفـــضـل وتـــفـــرق

ناذرة فلم يذكر لنا اسمه لكنه قال عنه مزق ملكاً من مـلوك ا في هذه األبيات مدح ا
ـمدوح مـلك تـقي وصاحب مـنـزلة رفـيـعة ومـجد زن وإبن مـحرق وإن هـذا ا إنه ابن مـاء ا

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٣٠٧/٣ . (١) الدكتور جواد علي: ا
(٢) تاريخ اليعقوبي: ١٦٩/١ .

(٣) األصمعيات: ص ١٦٤ .
صدر ص ١٦٥ . (٤) نفس ا
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أثيل وعزة قـعساء وهـو شجاع مـقدام إذا ج اآلخـرون وجواد معـطاء إن تخـلف البخالء
وعادل حازم في أمور كثيرة يفصل ب احلق والباطل.

ـزن وابن مــحـرق? ــدح ابن مــاء ا ــمـزق  ــاذا قـام ا ـدوح الــشـاعــر هـذا? و فــمن هــو 
ـناذرة وأنه نـذر األكـبر بن امـر الـقيس مـلك ا ـزن هـو ا واألخـبار(١) تشـيـر إلى أن ابن ماء ا
ناذرة تـسعة وأربـع عامـًا أما ابن محـرق فهو احلارث ـلك عمرو بن هـند وحكم هـذا ا والد ا
نذر(٢) وفي األصمـعيات (٣) «أن عمـرو بن هند همّ ابن عـمرو بن عدي وحـكم مدة طـويلة قـبل ا

.« مزق هذه القصيدة فانصرف عن حرب العبدي بغزو عبدالقيس فقال ا

مدوح ـلك عمرو بن هنـد? أم أن هذا ا ـزن وابن محرق ا فـهل عني الشـاعر بابن ماء ا
ـناذرة? وإذا لم يـكن عـمـرو بن هـنـد فمـن يكـون إذن وفي بـقـيـة أبيـات األصـمـعـية من نـسل ا

مزق(٤): يقول ا
أحـــــقـــــاً أبـــــيت الـــــلـــــعن أن ابـن فَـــــرتـــــنــــا

عــــلـى غـــــيــــر إجـــــرام بـــــريــــقـي مُــــشـــــرّقي

فـــــإن كــــــنـتُ مـــــأكــــــوالً فــــــكن خــــــيــــــر آكلٍ

ـــــــــــــــا أمــــــــــــــزّق وإال فـــــــــــــــأدركــــــــــــــنــي و

دوحه مـجهوالً واستـخدم التحـية التي كانت تـستعمل ـمزق اسم  ومرة أخرى ترك ا
نـاذرة وهي أبيت اللعن ونـتساءل هل «أبيت الـلعن» قيلـت لعمرو بن هـند كما ذكرت لوك ا

«األصمعيات»?

ـضي مع بـقيـة أبـيات ـمـزق كان عـمـرو بن هـند أو غـيـره  دوح ا وقـبل أن نـقـرر أن 
األصمعية(١):

أكــــــلــــــفــــــتــــــنـي أدواء قــــــوم تــــــركـــــــتــــــهم
وإال تـــــــداركـــــــني مـن الـــــــبـــــــحـــــــر أغــــــرق

صدر السابق. (١) ا
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فــــإن يــــتــــهــــمـــوا أجنــــد خـالفــــاً عـــلــــيــــهم
وإن يــعــمــنــوا مــســتــحــقـبـي احلــرب أعـرق

فـال أنــــــا مــــــوالهـم وال في صـــــــحــــــيــــــفــــــة
كــــفــــلت عــــلــــيـــهـم والــــكـــفــــالــــة تــــعـــتــــقي

وظــــــــنـي بـه أن ال يـــــــــكــــــــدر نـــــــــعـــــــــمــــــــة
ـــــــعــــــــبق وال يــــــــقـــــــلـب األعـــــــداء مـــــــنـه 

ـمـزق قد ـمدوح وأن ا مـزق إلى قـوم يـبدو أنـهم أذنـبـوا مع ا في هـذه األبـيـات يشـيـر ا
اشتـرك مـعـهم في هـذا الذنب فـهـو يـتنـصل مـنه ويـبرأ من أعـمـال أولـئك القـوم ويـلـتمس من

دوحه أن ال يأخذه بافعالهم.

ـمزق يؤكـد أنه لم يفـعل فعـلتهم وأنه سـيخـالفهم ال مـحالـة فإذا وردوا تهـامة فإنه وا
سـيأتي جنداً وإذا ذهبوا إلى عـمان فسيمضي إلـى العراق ومعنى ذلك أنه يـؤكد للممدوح
عـدم اشتـراكه معـهم ويتـنصل من الـسيـر وراءهم ويؤكـد لنـا أن أولئك الـقوم أرادوا مـحاربة
مدوح لكنه يـنفي صلته بهم وارتـباطه معهم بـعقد مكتوب أو صـحيفة مدونـة تدينه وتثبت ا
دوحه قـائالً لست مرتبطاً اشتـراكه بل هو لم يتكفل بـالعمل معهم ويجـأر بالشكوى أمام 
مزق كان في حل من كل ما يربطه بأولئك القوم معهم بأية كفالة والبد لنـا من أن نقرر أن ا
مدوح واآلن من هؤالء القـوم الذين ثاروا وأذنبوا? وقد أشرنا فيما مضى الذين أذنبوا مع ا
مزق كان أسيراً من نـذر وأن ا إلى أن قـوماً من النكريـ ثاروا في عمان على الـنعمان بن ا
األسرى(١) وهـنا يـبـدو األمـر جـلـيـاً واضـحاً في أمـر هـؤالء الـقـوم فـهم إذن من عـبـدالـقيس
والشاعر بالتـأكيد كان يشرح للنعمان موقـفه من أولئك الثائرين ولقد اتضح أمامنا اآلن أن
نـذر ويؤكـد هذا الـزعم عنـدنا أن ا هـو النـعمـان بن ا ـمزق لـيس عمـرو بن هنـد وإ دوح ا

(١) انظر: شعر احلرب والقتال.
(٢) البصري: احلماسة البصرية ١٢٦/١ .

(٣) ابن منظور: لسان العرب ٣٤٣/١٠ .
فضليات ٣٠١ . فضل الضبي: ا (٤) ا

عارف اإلسالمية مجلد - ١  ص ٧٣. (٥) دائرة ا
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دح النـعمان بن صاحب «احلـماسة الـبصرية»(٢) قـال: «قال شأس بن نـهار هذه الـقصيـدة 
نذر األكبر وكان همّ بغزو عبدالقيس». ا

ـنـذر ويؤكـد هذا فالـبـــصــري يـذكـــر أن الـقصــــيـدة قيــلـت في مــدح الـنعـمــان بن ا
مزق التالي: ابن منظور(٣) الذي يقول في معرض احلديث عن بيت ا

فـــــإن كــــــنـت مـــــأكــــــوالً فــــــكن خــــــيــــــر آكل
ـــــــــــــــا أمــــــــــــــزق وإال فـــــــــــــــأدركــــــــــــــنــي و

إن النـعمـان قال عـندمـا سمع الـبيت «ال آكـلك وال أدع غيـر يأكـلك» وزيادة في الـتأكـيد
مزق في قصيدة أخرى له أن الكتيبة اجلأواء هي التي سارت لتأديب الثائرين.(٤) يذكر ا

وقـد أشـرنا سـابـقاً إلـى أن اجلأواء هي كـتـيبـة الـنعـمـان التي أغـارت عـلى عبـدالـقيس
ـلك الـنـعـمان بن وحـتى ال يـبقـى لديـنـا مـجال لـلـشك في أن الـشـاعر خـاطب في أصـمـعـيته ا
عارف اإلسالمية»(٥) أكدت لنا أن الـذي غزا عبدالقيس نذر ال عـمرو بن هند فإن «دائـرة ا ا

نذر. وأخذ أسراها هو النعمان بن ا

نذر وهو الـذي عناه بابن ماء مـزق العبدي مـدح النعمـان بن ا ومن كـل هذا نفهم أن ا
ـشـهـورين وإن حتـيـة «أبيت ـلوك ا السـمـاء وابن مـحـرق إذ إن الـنعـمـان من نـسل هـؤالء ا
نـذر أكثر مـا يكون وبـذلك يثبت أن قـول «األصمعـيات» بأن الـلعن» استـخدمت للـنعمـان بن ا

. القصيدة كانت موجهة إلى عمرو بن هند ليس صحيحاً

ثـقب فاتبع مع النـعمان أسلوب ـمزق على ذات الطـريق التي سار علـيها ا لقد سار ا
ا أراد أن الل والهـدوء فلم يصخب صـخب الثائرين ولم يـجاهر بالـهجاء مجـاهرتهم وإ
يب له عـدم اشتراكه مع القبيلة الثـائرة ولسان حاله يقول للـنعمان ال تؤاخذني يفعل أناس
ابـتـعـدت عنـهم وال تـربـطـني بهم أيـة صـلـة أو عالقـة ويسـتـغـيث بـالنـعـمـان أن يـدركه قبل أن

يتمزق ويغرق(١):
أكــــــلــــــفــــــتــــــنـي أدواء قــــــوم تــــــركـــــــتــــــهم

وإال تـــــــداركـــــــني مـن الـــــــبـــــــحـــــــر أغــــــرق

(١) األصمعيات: ١٦٤.
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وت إنها صرخات مـتألم متوجع يطلب إطالق سراحه وإنـقاذه قبل أن يهلك ويناله ا
ـثقب يطـوي نفسه عـلى جراحه ويؤثـر السالمة عـلى الثورة ويبـتلعه الـردى فهو  أيـضاً كا
ـمــزق من ذات الـقـبـيـلـة ومن نـفس األسـرة الـتي أخـذت عـلى والـسالم عـلى الـعـداوة لم ال وا

نفسها اإلصالح والدعوة إليه.

مزق تمـاسكا على اخلـطب وأمسكا عـن صيحات الوجع ثقب وابن أخـته ا واالثـنان ا
ـنذر بـأنه واسع اجلـود قـوي البـأس شديـد الـبطش واأللم وراحـا يشـهـدان للـنـعمـان بن ا

والتمسا منه العفو والصفح.

مـزق كان أسـيراً ولم يـستطع أن ـناذرة فـإن ا ـثقب بـالسـفارة بـ قومه وا ولـئن قام ا
يفعل مثل ذلك.

ة عـلى الثورة ـسا ومـدرسة السـلم واإلصالح مدرسـة متعـقلـة متزنـة تؤثر الـوداعة وا
والتمـرد وقد أدرك شعراء السلم أنهم كـانوا ينظرون إلى واقع حياتـهم ومجتمعهم من زاوية
نـاذرة وشدة أخـرى مخـتـلفـة عن اآلخـرين ولعـلـهم أدركوا قـبل غـيرهـم مدى قـوة وصالبـة ا

سلطانهم فال فائدة وال جدوى من مجابهة احليرة.

مـزق عندما سمع وقـد أعطى شعر السـلم ثماراً طيبـة فقد الحظنـا كيف أطلق سراح ا
دح هو «الـصحيفة الـرسمية» التي ثـقب وإن شعر ا النعمان قـصيدته وعندمـا سمع شعر ا
ـدرسة وإنه «اللغة الوحـيدة» التي كانت تلقى قـبوالً واستحساناً كان يـصدرها شعراء هذه ا

ناذرة. عند سائر ملوك ا

وت واحلياة: نظرات في ا

ليـس محض صدفة أن يأتي البـحتري في حماسـته على ذكر طائفـة كبيرة من شعراء
ـوت ونــظـرة الـعــبـديـ إلــيه وهـو أمــر يـعــكس نـظـرة عـبــدالـقـيـس في شـعـر يــتـحــدث عن ا
اجلـاهلـيـ فيـه وآراءهم حوله (وفـلـسفـتـهم) جتاهـه والذي الشك فـيه أن الـشعـر اجلـاهلي

(١) محمد النويهي: الشعر اجلاهلي ص ٣٩٩.
(٢) البحتري: احلماسة ٢٢٨.

(٣) البحتري: احلماسة ص ١٠٠.
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حفل بأبيات حـزينة تكمن فيـها مظاهر الطـيرة وتنبعث منـها رائحة التشـاؤم فالدهر عندهم
سريع التـغيير متقلب األحوال واحليـاة قاسية عسيرة وسط طبـيعة صحراوية جافة حيث
ناخات ولـذا قامت نظرة اجلاهلي على ناطق وا رعي القليـل في بعض ا طر الـشحيح وا ا
ه احملدود وأحس إحـساساً ـوت والفنـاء واعتقـد أن وجوده مـحصور في عـا الـعلم بيـق ا
وت وحتم وقوعه(١) فـخطره ماثل في كل أيـامهم وأحداثـهم يقول الشـاعر توبة بن مخيفـاً با

ضرس(٢): ا
رأت إخــــوتـي بـــــعـــــد ائــــتـالف تـــــفـــــرقــــوا

فــــــــلم يــــــــبق إال واحــــــــداً مـــــــنـــــــهـم فـــــــرد
ــــــا ـــــــنــــــون كــــــأ تــــــقـــــــســــــمــــــهـم ريب ا

عـــلى الــــدهـــر فـــيــــهم أن يــــفـــرقـــهـم عـــهـــد

نـون تـأتي علـيـهم فتـبـدل االئتالف فـراقـاً والتالقي فـالدهـر يـفرق بـ األخـوة وا
بـعداً وتـوبـة متـفـجع متـحـسر يـصـحو عـلى حـقيـقـة مرعـبـة ويطل عـلى واقع مـخيف

وجذل بن أشمط يقول(٣):
ال يـــــــــنـــــــــفع الـــــــــهـــــــــارب الـــــــــفـــــــــرار من

ـــــــــــــوت إذا مـــــــــــــا تـــــــــــــقـــــــــــــارب األجـل ا

ـــــــنـــــــايـــــــا عـــــــلـى أســـــــامـــــــة تـــــــعــــــــدو ا

فـي اخلـــــيس عـــــلـــــيه الـــــطـــــرفـــــاء واألسل

ـفـر? فهـو يـسـرع إلـيه وهـو مدجج ـوت? وأين مـنه ا كـيف ينـجـو اإلنـسـان من قـبضـة ا
وت بكل هذا. بالسالح فارس مغوار إذ ال يكترث ا

وفي أبيات أخرى جلذل بن أشمط عن الدهر(١):

(١) أبو تمام: الوحشيات ١٦٢.
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٣٣٥/١ . (٢) جواد علي: ا

(٣) البحتري: احلماسة ص ١٠٠.
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وســـــمـــــا فـــــأدرك أســـــعـــــد اخلــــــيـــــرات قـــــد جـــــمع الـــــعـــــتـــــادا

فـــــاحــــــتـــــطـه والـــــدهـــــر يــــــعـــــقب بــــــعـــــد صـــــاحلــــــة فـــــســـــادا

وت فـبـادت وانتـهت إرم وعـاد وإياد وهي أ كـثيـرة طـواها الـردى والـتهـمـهـا ا
ـة عاشـت على أرض الـبـحرين(٢) والـدهر يـغـيـر ويبـدل فـبعـد أن رفـلت تلك قـبائل قـد
وت فـأفـسد كل األ في النـعـيم وعـاشت حالوة األيام وبـعـد الفـالح واخليـرات جـاء ا
ـا ســاداتـهـا داؤد صـالح وأزال جل نــعـيم ولــيـست األ هي الــتي أدركـهــا الـفــنـاء وإ

وأسعد اخليرات وغيرهما.

وشاعر من عبدالقيس يقول(٣):
ألـم تـــــــر أن الــــــــدهـــــــر يـــــــوم ولــــــــيـــــــلـــــــة

وأن الـــفـــتى يــــســـعى بـــحـــبــــلـــيه عـــانـــيـــا
ــــــنــــــيــــــة قــــــصــــــده يــــــروح ويــــــغــــــدو وا

والبــــــد يـــــــومــــــاً أن يـالقـي الــــــدواهـــــــيــــــا

وت والفناء فالـدهر قصير األيام غرير األحـداث فمهما امتدت سنواته إنها حـتمية ا
ال يعـدو أن يكون يومـاً أطل بنهـار مشمس ولـيله تلت قـمراء أو ظلـماء واإلنسـان آناء الليل
وت مـاثل أمام عينيه وأطـراف النهار يـذهب ويأتي يدأب ويجـد يروح ويغدو ولـكن خطر ا

وت ومواجهته. نية تترصده وترقبه فالبد من لقاء ا وا

وت فكـان طابع احلزن ولم يـكن للجـاهلـي عقـيدة تسـمو بـهم إلى حياة أخـرى بعـد ا
وت فالبـد يوماً والتشـاؤم يواجهـهم ويتـبع سيرهم ويـطارد تفـكيرهم(١) والـداهية عـندهم ا
ـرعب جنـد الـناس ضـروبـاً وأصـنـافاً ـعتـقـد ا أن يالقي اإلنـسـان هذه الـداهـيـة وإزاء هـذا ا

(١) محمد النويهي: الشعر اجلاهلي ٤٠٢.
(٢) البحتري: احلماسة ٢٢٨.
(٣) البحتري: احلماسة ٢٠٥.
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فشاعر يقول(٢):
ال الـــنــــائــــبـــات لــــهــــذا الـــدهــــر تــــقـــطــــني

والـــصـــبــــر مـــنـي عـــلى مــــا نـــابـــنـي خـــلق
إن الـــكـــر صــــبـــور كـــيـــفـــمــــا انـــصـــرفت

به الـــــــصــــــروف إذا مــــــا أفــــــلـق الــــــفــــــرق

لـمات والشـدائد والـكر ال يـستكـ لنـائبـات الزمان وال فالـصبـر خلق الكـرام عنـد ا
تـهزمه الـنـوازل فهـو يتـسلح بـالـصبـر ويواجه األمـر ولذا كـان عـلى اجلاهـليـ أن يصـبروا

وت وفجيعة األهل ونزول الكارثة. أمام هول ا

والشاعر مسعود بن سالمة يرى أن ال فائدة من اللوم والعتاب(٣):
أقــــــــلـى عــــــــلي الــــــــلـــــــــوم إني صــــــــائــــــــر

إلى جـــــدث تـــــســــــفي عـــــلــــــيه األعـــــاصـــــر
ألم تــــــعـــــــلــــــمي أن قــــــد تــــــرحـل إخــــــوتي

جـــــمـــــيــــعـــــاً وإخـــــوانـي الــــذيـن أعـــــاشــــر
إذا ســــــار مَـنْ خـــــــلف الـــــــفـــــــتى وأمـــــــامه

وأوحش مـن حــــــــداثـه فـــــــهــــــــو ســــــــائـــــــر

رء وت وحيـاة العبدي إنه ا إنهـا صورة أخرى تتابع مع بـقية الصور في «فـلسفة» ا
يـرقب إخـوانه وأقـرانه وعـنـدمـا يـجـد اجلـميـع قد سـاروا وخـلـفـوه عـنـدهـا يـتأكـد أنه وراءهم
سـيمـضي وبعـدهم يقضـي نحبه وتـأتي حيـاة القـبر تعـصف به األعاصـير وتـذروه الرياح

سامرين. وجند في هذه األبيات ذكراً للقبر وللحداث وا

(١) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٣٨٦/١ .
صدر. (٢) نفس ا

(٣) البحتري: احلماسة ٩٤ .
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(١) أبو تمام: احلماسة ٥٥٩ .
(٢) البحتري: احلماسة ٩٧.

وصورة القبر تتردد عند يزيد بن اخلذاق الذي رثى نفسه قبل غيره(١):
وأرســــلـــوا فــــتـــيــــة من خــــيـــرهـم نـــســــبـــاً

لـــيـــســـنــدوا فـي ضـــريح الـــتـــرب أطــبـــاقي

ـوت فيـرسلون أكـرم الفـتيـان ليريـحوا جـسد اإلنـسان في تراب يسرع الـناس عـند ا
وت أمر ماثل وقائم يواجهه الفتى الضريح ويهيلوا على أطباقه التراب فالقبر إلى جانب ا

اجلاهلي والرجل العبدي.

رء مخلفاً أمواله للوارث وتاركاً أوالده وكل ماله في احلياة(٢): ضي ا و
هــــــوّن عـــــــلــــــيـك وال تــــــولـع بــــــإشــــــفــــــاق

ـــــا مــــــالــــــنـــــا لــــــلــــــوارث الـــــبــــــاقي فــــــإ

وهذا أسامة بن ربيعة الشاعر العبدي يقول(٣):
الــــــدهــــــر يــــــومـــــــان لــــــيل ال خـــــــفــــــاء به

وذو حـــــــــــــجــــــــــــــول أقــــــــــــــرانــه جـــــــــــــددا
ال يـــــبــــلــــيــــان ويـــــبــــلى مـــــا ســــواءهــــمــــا

من قــــبــــلــــنــــا أفـــنــــيــــا األمــــوال والــــولـــدا

إنه الدهر كمـا ذكرنا ليل ونـهار وإنها احليـاة يوم وليلـة فالليل ال يـخفي ظاهر بائن
ـسـرة والـضـياء فـال يتـطـرق الـفـناء ـضي وراء الـلـيل يحـمل ا والـنـهـار ال يـغطـي يتـجـدد و
والـبلى لـلنـهار أو اللـيل لكن ذلك يـصيب غـيرهـما ففـناء األمـوال واألوالد ظاهـر بائن وأدلة

كثيرة وبراه عديدة لإلنسان اجلاهلي إنها حقيقة مفزعة أن يبلى اإلنسان وينتهي.

شاكل عديـدة فأم النحيف ـوت عندهم يفرق بـ الزوج وزوجته وهو منـقذ وحالل  وا
الشاعرة تقول في شأن زوجة ولدها سعد(١):

تــــــربص بــــــهــــــا األيـــــام عـلّ صـــــروفــــــهـــــا
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ســـــتــــرمي بـــــهــــا في جـــــاحم مـــــتــــســــعــــر
فـــــــــكـم مـن كــــــــر قــــــــد مـــــــــنــــــــاه إلـــــــــهه

ــــــذمــــــومــــــة األخـالق واســــــعــــــة احلــــــر
فــــطـــــاولـــــهـــــا حـــــتى أتـــــتـــــهـــــا مـــــنـــــيــــة

فـــــصــــارت ســـــفـــــاة جـــــثــــوة بـــــ أقـــــبــــر

فـهي تريـده أن يـنـتـظر صـروف األيـام لـتـرمي بـزوجتـه في قبـر مـظـلم وتـطـلب إليه أن
نية فتطحنها رماداً بالياً ب جدران القبر. يصبر عليها حتى تأتيها ا

وكـان اجلاهليون يسـتعينون بالـكهنة ويستـخدمون التمائم والـتعاويذ من أجل احلياة
ـوت ــوت وطـرد األذى عـنـهم ولـكن ذلـك ال يـفـيـد وال يـنـفـع أمـام سـلـطـان ا وإبـعـاد شـبح ا

مزَّق العبدي يقول(٢): فا
ولــــــو كــــــان عـــــنــــــدي حــــــازيـــــان وكــــــاهن

ـــــــنــــــــجس وعــــــــلـق أجنـــــــاســــــــاً عـــــــلـى ا
إذاً ألتــــــتــــــنـي حــــــيـث كــــــنت مـــــــنــــــيــــــتي

يـــــــخب بــــــــهـــــــا هـــــــاد إلى مـــــــعـــــــفـــــــرس

وت يخترق الـبيوت ويتخطى احلواجز وينـفذ وسط اجلموع والرجال ال يأبه للعدد ا
والـعصبـيات وال يحفـل باجلموع الـغفيـرة احمليطـة باإلنسـان ال يخشـاها وال يخـافها وكيف
ا حركة أمام سطوته وعنـفوانه فمهما بذل الكهان ذلك? وتلك اجلموع تفـزع منه وتقف دو
نية تتصدى نحسون وربطت التعاويذ والتمائم في مناطق جسمه وأعضائه فإن ا وصنع ا

لكل ذلك وتخطف فريستها وتمضي.

رء ـضي ا ـا  ـوت فال كـهان وال مـنـحـسـون وال عـدد وال حـسب وإ فـإذا حـضـر ا

فضليات ٢٨١. فضل الضبي: ا (١) ا
(٢) ياقوت: معجم البلدان ٣٠١/٦ .

(٣)  محمد النويهي: الشعر اجلاهلي ٤٠٣ .
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إلى مصـيره احملتوم وهذه الصـورة نادى بها وأكدها أكـثر من شاعر فثعـلبة بن عمرو يقول
في مفضليته(١):

ولـــــو كـــــنت فـي غــــمـــــدان يـــــحــــرس بـــــابه
أراجــــــــــيـل أحـــــــــــبـــــــــــوش وأســــــــــود آلـف

إذاً ألتــــــتـــــــني حـــــــيث كــــــنـت مــــــنـــــــيــــــتي
يـــــــــخب بـــــــــهــــــــا هـــــــــاد الثــــــــرى قـــــــــائف

ـــــــــــهـــــــــــالـك ســـــــــــادراً أمـن حـــــــــــذر آتـي ا
وأيــــــة أرض لـــــــيس فـــــــيــــــهــــــا مـــــــتــــــآلف

وت يـصل إليه ولو يؤكد ثـعلـبة أن االنسـان وإن حصن نفـسه وقبع داخل قصـره فا
وت يـشق طريـقه إليه غـير كـان في حصن غـمدان(٢) الـذي يحـرسه اجلنـد من األحبـاش فـا
مبال بعظمة القصر ورهبة احلرس وقوة السكان ثم يتساءل الشاعر أين هي االرض التي

رء تلفاً وانتهاء? كان الذي ال يجد فيه ا ال موت فيها? وأين ا

ـوت ومـصـيـر الـزوال ومـهـالـك األيـام حـقـائق قـائـمـة وثـابـتـة يـنـام اجلـاهـلي فـحـتـمـيـة ا
فهوم عندما يقول(٣): ويصحو عليها وهو يوقن أن ال مفر له منها ويؤكد علقمة الشاعر هذا ا

وكـل حـــــــــــصــن وإن طـــــــــــالـت ســالمـــــــــــتـه
عــــــــــلـى دعـــــــــائــــــــــمـه البـــــــــد مــــــــــهـــــــــدوم

ويـتناول سائر اجلـاهلي انتهـاء السالمة وانقضـاء اآلجال فالقصيـدة اجلاهلية واحدة
فاهيم القبلية مشتركة يقول األسود النهشلي في قصيدة له(٤): وا

مـــــــــــاذا أؤمّـل بـــــــــــعـــــــــــد آل مـــــــــــحـــــــــــرق
تــــــــركــــــــوا مــــــــنــــــــازهـم وبــــــــعــــــــد إيــــــــاد

جـــــرت الــــــريـــــاح عـــــلـى مـــــكــــــان ديـــــارهم
ــــــا كـــــــانــــــوا عـــــــلى مـــــــيــــــعــــــاد فـــــــكــــــأ

فـــــــإذا الــــــنـــــــعــــــيـم وكل مـــــــا يــــــلــــــهـى به

(١) انظر: فصل القبيلة.
ثقب العبدي ص ١٠١. (٢) ديوان ا
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يــــــومــــــاً يــــــصــــــيـــــــر إلى بــــــلـى ونــــــفــــــاد
فــــــــــــإذا وذلـك ال مــــــــــــهـــــــــــاه لــــــــــــذكـــــــــــره

والـــــدهـــــر يـــــعـــــقب صـــــاحلـــــاً بـــــفـــــســـــاد
نـاذرة وقبيلـة إياد العـدنانية(١) بادوا وانـتهوا بـعد أن عاشوا نـعيماً فـآل احملرق من ا
مـقـيمـاً مـدة من الـزمن وبـعـد السـرور واألمـور الـصـاحلة جـاء الـفـناء والـفـسـاد فـإذا كل ما
أحرزوه من أمور حياتهم ال معنى لوجـوده فاأل تفنى والفساد يعم أرجائها بعد أن ترفل

في نعيم احلياة ردحاً من الزمان.
وت واحلياة نطل على وبعد أن استعرضـنا مجموعة من شعراء عبدالـقيس ونظراتهم في ا
ـوت أمامـهم حقـيقـة ماثلـه ويقـ قائم ال مـفر منـه وال مهرب حـقائق ومـعتـقدات وقـفوا عـندهـا فا
ـعـتقـد أكـثر األحـايـ ويتـذرع بـوسائل أخـرى عـند وكـان على اإلنـسـان العـبـدي أن يسـلم لـهذا ا
ـنون خطـر مفـزع وشر مـخيف واللـيالي واأليـام أمام الـعبدي بـاقيـة ثابـتة لكن وقوعه وحـدوثه فا
نوائـبـهـا وصروفـهـا فيـهـا تغـيـر وتـبدل فـمن صـالح إلى طـالح ومن مسـرة إلى إسـاءة ومن نـعيم

شامخ إلى زوال هائل واإلنسان ال يدوم على حال واحدة مهما كانت صولته وسلطانه.
وت من قبـور وما يستعـان به من وقاية وحماية وذكر شـعراء هذا االجتاه ما يـلحق با
ـرء أبـداً حذر مـتـربص يـفزع إلى الـكـهـنة والـراقـ ويـسـرع إلى الرقـيـة والـتمـيـمـة ولكن فـا
وت وإلى حـياة ـوت أقوى وأعـظم من كل احملصـنـات ولم يتـطرقـوا إلى مـا بعـد ا هيـهات فـا
القـبر وعـذاب اإلنـسان وأغـلب الـظن أنهم كـانـوا واقعـيـ ال يدركـون ما يـحـدث للـجـسد بـعد
ـوت فحـياتهم جـل معتـقداتـهم لذلك لم نـلتـمس عندهـم تعلـيالً خاصـاً أو (فلـسفة االنتـهاء وا

معينة) ولم يكن لديهم دين يأتمرون بأمره ويجتنبون نهيه فتلك معارفهم ومفاهيمهم.
والبـد لي أن أشــيـر إلى أن شــعـراء عــبـدالــقـيس ذكــروا مـفـاهــيم تـقــرب من تـعــالـيم
ـوت واحلـياة فـقـد عرفـوا الـله واستـعـانوا به في شـؤون حـياتـهم يـقول اإلسالم تـتـصل با

ثقب العبدي في ناقته(٢): ا

(١) أجالدها: جسمها قصيدها: مخها وفي رواية أخرى سمنها وحلمها.
ثقب العبدي ص ٢٧٦ . (٢) ديوان ا

(٣) الوعواع: اسم مكان.
(٤) البحتري: احلماسة ٢٢٧ .
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سعودي: مروج الذهب ٨٣/١ . (١) ا
(٢) ابن سعد: الطبقات ٥٥٧ .
(٣) ابن سعد: الطبقات ٥٥٩.

وأيـــــــــــــقــــــــــــنــت إن شــــــــــــاء اإللــه بــــــــــــأنـه
ســــيـــبــــلـــغــــني أجـالدهـــا وقــــصـــيــــدهـــا(١)

فـــــلـــــو عـــــلـم الـــــله اجلـــــبـــــال عـــــصـــــيـــــنه

أتــــــاه بـــــأمــــــراس اجلــــــبـــــال يــــــقــــــودهـــــا

ويقول أيضاً(٢):
حلـى الـــــــرحـــــــمـن أقـــــــوامـــــــاً أضـــــــاعــــــوا

عـــــلى الـــــوعـــــواع أفـــــراسـي وعـــــيـــــسي(٣)

والشاعر اجلمال العبدي يقول(٤):
إذا خـــــفـت في أمـــــر عــــــلـــــيـك صـــــعـــــوبـــــة

فـــــــأصـــــــعب بـه حـــــــتـى تـــــــذل مـــــــراكـــــــبه

وأمـــــــر عــــــلـى مــــــكـــــــروهـه قــــــد ركــــــبـــــــته

فـــــكــــان بــــحــــمــــد الـــــله خــــيـــــراً عــــواقــــبه

فاأللـفاظ إن شاء اإلله عـلم الله الـرحمن بحـمد اللـه كلهـا ألفاظ إسالمـية وإذن نحن
إمـام أمـرين فـإمـا أن تـكون هـذه األشـعـار مـنـحولـة قـد دخـلـتـها األلـفـاظ اإلسالمـيـة وهـو أمر
نـستبعده وإما أن تـكون هذه األشعار قيـلت في اجلاهلية وهذا مـا نقبله ويبقى أمـامنا تعليل
وجود هـذه األلفـاظ وتوفـرها في شـعر الـعبـدي والـذي نعـرفه ونفـهمـه أن اجلاهـليـ عرفوا
الـله مـعـرفـة أكـيـدة واسـتـعـانـوا به في نـواحي أمـورهم وتـقـربـوا إلـيه بـالـضـحـايـا بـل وعـبدوا
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ـســيح فال ــوحـدون ومـن كـان عــلى ديـن ا األصــنـام زلــفى إلـى الـله(٥) وكــان من بــيــنــهم ا
نستغرب أن يذكر شعراء عبدالقـيس هذه األلفاظ ما دام مجتمع اجلاهلية قد عرفها وال غرو
أن تكون تلك األلفاظ مالمح في رؤيا العبدي إلى تعاليم ومفاهيم قريبة من تعاليم اإلسالم
ولــقـد رأيـنــا كـثــيـراً من احلــكـمــاء من رجـاالت عــبـدالــقـيس أمــثـال رئـاب الــشـنى(١) واألشج
الـعـبدي(٢) واجلارود(٣) وكـلهم نـظـر بفـكـره وحكـمـته نظـرة أوسع وأشـمل من بـقيـة الـعبـدي

واجلاهلي إلى الله والطريق إلى تعاليمه.

ـوت تـعـبـيراً لـقـد اسـتـطـاع شعـراء عـبـدالـقيـس أن يعـبـروا عن نـظـراتـهم في احلـياة وا
صـادقاً فـذكروا الدهـر وهو عـندهم يوم ولـيلـة يفـرق ب اإلخوان ويـقسم اآلجـال واألعمار
تـفـنى األ والـدهــر مـاثل ال يـفـنى والـزمــان قـائم يـتـجـدد وأحـداثـه تـغـيـر من واقع الـنـاس

وا وتشاءموا وشتم بعضهم الدهر والزمان. وحياتهم ولهذا تأ

ـوت فرأوه مـقبرة كـبيـرة لكل مخـلوقات احلـياة عـلى أرض احلياة فال يـنجو وذكروا ا
ـا يـتـقـدم غـير مـنه أحـد ال اإلنـسـان وال احلـيوان وال الـطـيـر وهـو ال يـعـمى عن كل أولـئك وا
هـيـاب بـرهــبـته وبـشـاعـته فـيــغـيـر من صـالح إلى طـالـح ومن مـسـرة إلى ضـرر ولـذا عـبـر
وت وضـعـفهم عـندمـا يقـبض بيـديه مصـائرهم الـعبـديون عن مـدى عجـزهم أمام سـلطـان ا
ـوت وهو في عرف فعاشـوا حياتـهم في ظالل الغزو والـفروسيـة طالبـ أفضل طريق إلى ا

اجلاهلية طريق القتال والطعان.

ـوت واحلـيـاة ولم (يـفلـسـفـوا) لـنا وشـعـراء عـبـدالقـيس لم يـتـعـمـقـوا في نظـرتـهم إلى ا
وت واحلديث عن الدهر. ا اكتفوا بذكر ا آراءهم وعقائدهم وإ

الرثاء:

ـوت واحلـيـاة جنـد أنـفـسـنـا أمـام إذا فـرغـنـا مـن احلـديث عن نـظـرات الـعـبـديـ في ا

(١) البحتري: احلماسة ٣١ انظر: ديوان عبدالقيس.
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وت ألن مـوضـوع الـرثـاء وكـان من حق الـدراسـة أن يـلـحق الـرثـاء بـنـظـرات الـعـبـدي فـي ا
ـوت ينـهض الـشـاعر فـيـرثي ويقف لـيـعدد الـصـلة بـيـنهـمـا شـديدة والـعالقـة وطيـدة فـبعـد ا
ديح ثناء في حلظـات السرور في احلياة فـإن الرثاء ثناء زايا ولئن كـان ا ـناقب ويفخـر با ا
مات وليس الرثاء وقفاً على العبدي دون اجلاهلي وال على قبيلة في مواقف احلزن بعد ا
ا هـو مشترك عـند مختـلف القبائل واأل والـشعوب وفي شتى دون غيرها من الـقبائل وإ

األماكن والبقاع.

ة وحتدثوا لقد ندب الـعبديون مـوتاهم ووقفوا عـلى قبورهم فذكـروا اخلصال الكـر
عن الفـعال احلميدة وبـكوا ح فقدوا اآلباء واإلخـوان واألقارب واخلالن وعبروا عن عمق
ـلــمـات وجتـلـدوا في ـأســاة ومـرارة احلـزن ومع كل ذلـك فـقـد جتـمــلـوا بـالـصــبـر أمـام ا ا

وت. ساعات فواجع ا

رأة في جـانب الرثاء ألنها أرق إحساسـاً وأرهف مشاعر فناحت وأعولت وتفوقت ا
فالشاعرة ابنة حكيم العبدية تقول في رثاء أبيها(١):

أيــــــرجــــــو ربـــــيـع أن يــــــؤوب وقــــــد ثـــــوى
ـــــــطــــــبق حـــــــكــــــيـم وأمــــــسـى شــــــلــــــوه 

فــــإن كــــنــــتم قــــومــــاً كــــرامــــاً فــــعــــجــــلـــوا
لـه جـــــــرأة من بـــــــأســـــــكـم ذات مـــــــصــــــدق

فـــإن لـم تــــنـــالــــوا نــــيـــلــــكم بــــســــيـــوفــــكم
الء اخملـــــــلق فـــــــكــــــونــــــوا نـــــــســــــاء فـي ا

فالـشـاعـره ترثي أبـاهـا وقـد قتـله الـربـيع فـهي حزيـنـة أصـابتـهـا الـفجـيـعة لـكـنـها لم
ا راحت تصرخ في وجـوه قومها طالبة إليهم أن يأخذوا بثأر أبيها تستسلم ألحزانها وإ
وإال فـإنهم لـيـسـوا من الـكرام في شيء وعـلـيـهم أن يـصدقـوا في عـمـلـهم وأال يجـبـنـوا أمام

عاني الكبير ١٠١٧/٢ الرثاء: تأليف جلنة من األدباء ص ٥٤ . (١) ابن قتيبة: ا
(٢) أبو تمام: الوحشيات ص ١٤٠ وانظر: ديوان عبدالقيس.
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الء لـلنـساء عـدوهم فـإن تخـاذلوا كـانـوا من النـساء فـاحلـرب والسـيف لـلرجـال والثـوب وا
ا كانت تـريد إثارة قـومها أمام وابنة حـكيم لم تكن تـقصد إظـهار احلزن واأللم فحـسب وإ
خصومـهم وقتلة والدها فهي تثـير فيهم نخوة الدفاع عن الـشرف واألخذ بثأر القتيل «ومن
عقائد اجلـاهلي أن الـقتيل ال يهـدأ في قبره حتى تـصيب القبـيلة من دم قاتـليه والدم عندهم
ال يغسل إال بالدم(١)» وعـدم االستكـانة أمام الـربيع وأن ال يكونـوا كاخلراف الـتي تنحر فال

تملك الدفاع عن نفسها والوقوف أمام جزارها.

وهذه الشاعرة أخت سعد العبدية تؤبن أخاها وترثي فقيدها(٢):
يـــــــــــــا ســــــــــــعـــــــــــــد يــــــــــــا خـــــــــــــيــــــــــــر أخ

نـــــــــــــــــــــــــازعــت در احلـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــمــه
يــــــــــا ذائــــــــــد اخلــــــــــيـل ومــــــــــجــــــــــتـــــــــاب

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالص الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرمــــه
ســــــــــــــــــيــــــــــــــــــفـك ال يــــــــــــــــــشــــــــــــــــــفــى بـه

إال الــــــــــــســـــــــــــنــــــــــــاد الــــــــــــســـــــــــــنــــــــــــمـه
يـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدكــم أوقـــــــــــــــــــدت

لـألضـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاف نــــــــــــــــاراً زهـــــــــــــــــمـه
جــــــــــــادك عـــــــــــــلـى قـــــــــــــبـــــــــــــرك غــــــــــــيـث

مـــن ســــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــاء رزمـــــــــــــــــــــــــــة

تـعدد الـشاعـرة مـناقب أخـيهـا وتشـهر مـحامـده وتـذيع فضـائله فـهو شـجاع مـقدام
يرتدي الـدروع الليـنة ويتقـلد السيف الـقاطع يكرم أضـيافه ويحـمي ذمار قبيـلته وما أعظم
نـاره وهي تتأجـح لهبـاً يتصـاعد في األعـالي ليـراه السائـرون ويأتيـه األضياف وسـعد يهب
لنجدة الـقبيلـة ويكون عنـد أول نداء له وإذا اعتدى علـيها فإنه يـرد نوقها وحـمالها وإزاء هذا

التأب من الشاعرة تدعو لقبر أخيها بغيث كثيف ومطر غزير لينعم ويستريح.

(١) البحتري: احلماسة ص ١٠٥ .
(٢) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٢٤٤/٣ .

(٣) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٣٨٦/١ .
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ـوت وتـخرج إلى قـبـر فقـيدهـا وقد وهـذه شـاعرة عـبديـة أخـرى تصـبر عـلى فـجيـعة ا
أوجعها الزمان(١):

خـــــرجت ألعـــــتـــــاد الـــــقـــــبـــــور فـــــلـم أجــــد
ســــوى جـــدث ضــــمت عــــلــــيه الــــصـــفــــائح

فــــيـــــا وقــــعــــة الــــدنــــيــــا فـــــهالّ بــــغــــيــــره
ــــتــــارح فــــجـــــعت الـــــبــــواكـي تــــرحــــتـك ا

ـرأة العبدية تخرج لزيارة الـقبور وقد فجعها الـدهر بأهلها فصرخت من شدة إنها ا
ـوت خلـيلهـا وصرخت في وجه ا سـخطت عـلى الدنـيا  صيـبة وكـأ األلم وبـكت من هـول ا

وت. وت ال يتقن إال لغة ا احلياة: ألم جتدي غيره لتأخذيه? إنه ا

وت ـوت ويـقـال «إن أول من بـكى نـفـسه وذكـر ا ورثـى العـبـديـون أنـفـسـهم ساعـة ا
يزيد بن خذاق»(٢) عندما قال(٣):

قـــد رجـــلـــوني ومـــا بـــالــــشـــعـــر من شـــعت
وألــــــبـــــســــــوني ثــــــيـــــابــــــاً غـــــيــــــر أخالق

وأرســــلـــوا فـــتــــيـــة من خــــيـــرهم حــــســـبـــاً
لـــيـــســـنــدوا فـي ضـــريح الـــقـــبــر أطـــبـــاقي

وت ومن الطبـيعي في حلظـات التأمل والـصفاء أن ينـظر اإلنسـان إلى حياته فـيذكر ا
شـيـعـون من علـيـة الـقوم وفـتـيان ـنظـر وقـد خـرج ا ويرثي نـفـسه فـالشـاعـر يـتصـور هـذا ا
يت ويـواروه الـتراب بـعد أن القـبـيلـة وهم من أرفع أنـسابـهـا وأعلى أحـسـابهـا لـيدفـنـوا ا
مشـطوا شعره وزينوه وألبـسوه أجمل األثواب وساعتـها ال تنفع الرقية وال تـفيد التعويذة

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٢٥٣/٣ . (١) جواد علي: ا
(٢) أبو تمام: الوحشيات ص ٢٢٠ .

صدر ص ١٣٦ . (٣) نفس ا
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صيـبة عندمـا يجد الـشاعر نفـسه غريباً عن وت ال واق وال راق وتعـظم ا والتـميمة فـأمام ا
وت في كل حلظة ا كان يزيد يتوقع ا اهله ووطنه وقبيلته وينظر حوله فال يجد أحداً وكأ

وت. نية في كل موطن فلجأ إلى ندب نفسه ورثاء حاله قبل أن يحل ا ويترقب ا

ناذرة ويرأى بشـاعة أعمالهم في كـثير من القبائل وعرفـنا أن يزيد كان يـحس ظلم ا
ه ومصابه(٢): وفي غيره من الشعراء(١) فقام يشتم الزمان ويبكي األيام من شدة أ

ــــــا رأيـت الــــــدهــــــر وعــــــراً ســــــبـــــــيــــــله و
وأبـــــدى لـــــنـــــا ظــــهـــــراً أجبّ مـــــســـــلّـــــعــــا

وجــــبـــــهــــة قــــرد كــــالــــشـــــراك ضــــئــــيــــلــــة
وصــــــعــــــر خـــــــديه وأنــــــفـــــــاً مــــــجــــــدعــــــا

هــــنــــاك ذكــــرت الــــذاهـــبــــ أولـي الـــنــــهى
وقـــــلـت لــــــعـــــمــــــرو واحلــــــســــــام أال دعـــــا

فالـشاعر يشـرح لنا تـقلبات الـدهر فهو قـد تنكر لـلعبـدي وشمخ بأنـفه وصعر خده
ـاً كـثيـرة واألمر إذن أن وتـطاول وتـكـبر وكـان علـى اإلنسـان أن ال يـركن إليه فـقـد طوى أ
يتـرك اخلصام والـنزاع ويسـتمع إلى صـوت العقل ويـتأمل في أخبـار الذاهبـ األول فذلك

أجدى وأنفع.

وت وغير يزيد عاتب الشاعر ثعلبة بن عمرو النائبات على ما أوقعن بأخيه من محنة ا
فقال(٣):

ألـــــــوم الــــــنـــــــائـــــــبــــــات مـن الـــــــلــــــيـــــــالي
ومــــــــا تــــــــدري الــــــــلــــــــيـــــــــالي مـن ألــــــــوم

ـهم إلى جانب ونـعيم احلـياة ال يـدوم ألحـد ومن هنـا فـقد نـدب الشـعـراء قبـائلـهم وأ
وت رثاء أنفسهم وأهلهم وأبانوا لألحيـاء من بني قومهم مدى العبرة والعظة في احلياة وا

(١) البحتري: احلماسة ٢١٥ وانظر األبيات في: ديوان عبدالقيس.
ثقب العبدي ٢٢٠ . (٢) ديوان ا
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وقد رأينا في أبيات جذل بن أشمط السالفة الذكر.

ـوت عليـهم بعـد أن كانوا ذوي إن الـكثـير من القـبائل والـشخصـيات قـد بادوا وأتى ا
ناذرة وقد دالت دولتهم(١): شأن وسلطان وهذا الشاعر نشبة بن عمرو يرثي ا

كم كــــان عـــنـــد بــــني الـــنـــعــــمـــان من جـــ

ومن ســـــــيـــــــوف مـــــــبــــــاتـــــــيـــــــر وأرمــــــاح

بــــــــــادوا فــــــــــلـم يـك أوالهـم كــــــــــآخــــــــــرهم

وهــل يــــــــــــــتـــــــــــــــمـم إصــالح بــــــــــــــإصـالح

ـناذرة وكثـافة أسلـحتهم وعـتادهم زالوا فـلم يبق النـعيم ولم يدم فعـلى الرغم من قوة ا
ا أعقب ذلك فساد وزوال. اإلصالح وإ

ـناقب والرثـاء عنـد العـبـدين تقـليـدي كسـائـر رثاء اجلـاهلـييـ وهو ال يـتـجاوز تـعداد ا
ـوت ولـذا رأيـنـا أن تـكـون هذه وبـيان احملـامـد ولـكـنه يـرتـبط ارتـباطـاً وثـيـقـاً بـنـظرتـهم إلى ا

وت واحلياة. وضوع نظرات في ا الصفحات امتداداً 

موضوعات أخرى

شعـر احلكم: تـعود احلـكمـة عنـد العـبديـ إلى صفـاء الذهن وسالمـة التـفكـير واتزان
ثقب العبدي يقول في إحدى قصائده(٢): العقل وطول التأمل فا

ال تــــــــــــــــقــــــــــــــــولـن إذا مــــــــــــــــالــم تـــــــــــــــرد

أن تـــــــــــتـم الـــــــــــوعـــــــــــد فـي شـيء: نــــــــــعـم

فــــــإذا قـــــــلت: نــــــعـم فــــــاصـــــــبــــــر لــــــهــــــا

بــــــــنــــــــجــــــــاح الـــــــوعــــــــد إن اخلــــــــلف ذم

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٤٠٢/٤ - ٤٠٦ . (١) جواد علي: ا



-   ٢٠٦  -

✸✸✸✸✸✸✸✸

واعــــــــلـم أن الــــــــذم نــــــــقص لـــــــــلــــــــفــــــــتى
ومــــــــــــــــتـى ال يــــــــــــــــتـق الــــــــــــــــذم بـــــــــــــــذم

أكــــــــــــــــــرم اجلـــــــــــــــــــار وارعــى حـــــــــــــــــــقـه
إن عــــــــــرفــــــــــان الــــــــــفــــــــــتـى احلـق كـــــــــرم

✸✸✸✸✸✸✸✸

إن شــــــــر الــــــــنــــــــاس مـن يــــــــكــــــــشــــــــر لي
حــــــــ يـــــــلــــــــقـــــــانـي وإن غــــــــبت شــــــــتم

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــال لـــــــــعـــــــــرضـي جـــــــــنـــــــــة اجـــــــــعـل ا
ــــــــــال مــــــــــا أدى الــــــــــذ إن خــــــــــيـــــــــــر ا

ثـقب مجـمـوعة من احلـكم تنـاولت عدة أمـور هامـة حرص في هذه األبـيات قـدم لنـا ا
ال مجتمع اجلـاهلية عليها ومنـها: الوعد وأهميته واحملافظـة عليه واجلار ورعاية حقوقه وا

رء. وطرق إنفاقه والناس وكيفية التعامل معهم واخلالل احلميدة التي يتحلى بها ا

فـالعـربي حـريص عـلى وعـوده شديـد الـوفاء بـهـا يـصدق إذا حتـدث وقـال وإذا وعد
ـثقب من الـتـهاون في الـوعد فال يـخلف وإن قـال نـعم فال مكـان لـلفـظـة «ال» عنـده ويحـذر ا

ن ال يفي بعهده وال يحفظ وعده. ذمة تلحق  وإخالفه ألن ا

ومن أعـراف اجملــتـمع اجلـاهـلي الـوفــاء فـإذا أعـطى الـرجل غــيـره وعـداً أو قـطع عـلى
ـلك أن يغـدر بصاحـبه أو ينـكث بوعـده معه ولهـذا اعتـبر الـوفاء من أنبل نـفسه عـهداً فال 

ار بن عمرو بن ربيعة من عبدالقيس. (١) هو خالد بن احلارث بن أ
ثقب ص ٢٢٣ . (٢) ديوان ا

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٥٧٤/٤ - ٥٧٨ . (٣) جواد علي: ا
ثقب ص ١١٧ . (٤) ديوان ا

فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ٥٧٣/٤ ٦٠١/٤ . (٥) جواد علي: ا
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ـفهوم الـصفـات التي يـتخـلق بهـا العربي(١) وهو مـحمدة عـظيـمة وكـان العربي يـرسخ هذا ا
بأن بضع قوسه أو سهمه إشارة إلى وفائه وعهوده.

أما احلـفاظ على اجلـار فهو شـيمة عـربية أخـرى فال يغدر الـعربي بجـاره وال يلحق
به األذى ويقوم على رعاية حقوقه وإكرامه.

ـا اعـتـبـر مـن اخلصـال الـتـي فـرضـها ولـيس الـكـرم وقـفـاً عـلى اجلـيـران فـحـسب وإ
ـار(١) بـأنه رجل كـر  ـثـقب خـالـد بن أ مـجـتـمع اجلـاهـلـيـة وأيـدهـا الــعـرف فـقـد مـدح ا

فجفانه كثيرة وتتقدم جفان غيره(٢):
بـــــــاكـــــــر اجلــــــفـــــــنــــــة ربـــــــعي الـــــــنــــــدى

حــــــــسـن مــــــــجـــــــــلــــــــسـه غــــــــيــــــــر لـــــــــطم

وأعـراف الـعرب تـوجب تـقـد حق الـضـيـافـة ذلك أنه ال مـلـجـأ في الـبـاديـة يـأوي إليه
ـضروبة هـنا وهنـاك في بطن الصـحراء مالجئ غوث ـا يجد في تـلك اخليام ا العربي وإ

وقوارب جناة من قسوة الطبيعة وملمات الزمان(٣).

ـعـروفه ويـغمـره بـجوده طـر ضـيفه  واجلود صـفـحة من صـفـحـات الكـرم فـالرجـل 
فينحر له الذبائح ويقيم الوالئم فالكرم فضيلة كبرى وإحساس نبيل تختلج به النفوس وقد

طر شديدة البرد(٤). ثقف إلى أنه أكرم ضيفاً حل في منزله وسط ليلة غزيرة ا أشار ا

ال فينفق في سـبيل احملافظة على العرض فللشـرف مقام كبير وللعرض منزلة أما ا
عـظـيـمة ولـذا حـمى الـعـربي عـرضه بـدمه ومـاله وصـان شـرفه وحـافظ عـلى سـمـعـته وهذا

فهوم اكده اكثر من شاعر جاهلي كطرفة وعنزه وغيرهم(٥). ا

(١) البحتري: احلماسة ص ١٠٣ .
صدر ص ١٣٧ . (٢) نفس ا
(٣) القالي: األمالي ٢٠٤/٢ .

ثقب العبدي ١٨٨ - ١٩٠ . (٤) ديوان ا
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ومن اخلــصـال الـتي حـرص شـعـراء عــبـدالـقـيس عـلى ذكــرهـا الـصـفح عن األشـرار
واالبتعاد عن فـاحش القول وسوء الـكالم والترفع عن مخـاطبة السـفهاء ومقـابلة اجلهالء

وبذلك يقدم شعراء عبدالقيس أسلوباً عظيماً في التعامل مع اآلخرين.

واحلكمة تصدر عن رجل خبر األيام وعرف الليالي وعرك الزمان فالشاعر العبدي يقول:
عــــرفت احلــــيـــاة بــــؤســـهــــا ونـــعــــيـــمــــهـــا

وحـــــنـــــكـــــنـي صـــــرف الـــــزمـــــان وأدبـــــا(١)

واهتم العبديون باألمور الصغيرة إلى جانب الكبيرة قال شاعرهم:
فــــــــإن الـــــــدقــــــــيـق يـــــــهــــــــيـج اجلـــــــلــــــــيل

وإن الـــــــــــــعــــــــــــــزيـــــــــــــز إذا شـــــــــــــاء ذل(٢)

كارم األخالقـية وهي ذات اخلصال والصفات وحرص يزيد بن اخلذاق (٣) أن يذكر ا
ثقب: التي وردت في ميمية ا

ولــــــــــسـت بــــــــــقــــــــــائـل قــــــــــوالً ألحــــــــــظـى
بــــــــــقــــــــــول ال يـــــــــــصــــــــــدقـه فــــــــــعــــــــــالـي

فــــــأكــــــرم مــــــا تــــــكـــــــون عــــــليّ نـــــــفــــــسي
إذا مــــــــــــــــا قـل فــي األزمـــــــــــــــات مـــــــــــــــالـي

فـــــتــــحـــــسن ســـــيــــرتـي وأصــــون عـــــرضي
ويـــــــجـــــــمـل عـــــــنــــــد أهـل الـــــــرأي حـــــــالي

وهـكـذا كـانت احلـكـمـة عـنـد عـبـدالـقـيس تـعـالـيم واضـحـة إلى مـكـارم األخالق ودعـوة
ة إلى الفضائل فقد حتلوا بها وأدبوا أنفسهم عليها. كر

ثقب العبدي ١٤٨ . (١) ديوان ا
صدر ٩٣ . (٢) نفس ا
صدر ٢٣ . (٣) نفس ا
فضليات ٢٩٧ . (٤) ا

ثقب العبدي ٢٤٧ . (٥) ديوان ا
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شعر البحر: عند حديثنا عن حياة القبيلة أشرنا إلى أن عبدالقيس بحكم موقعها في
البحرين قد عرفت البحر ومخرت عبابه وخاضت مياهه وقد وردت إشارات شعرية حول

ثقب يقول(٤): ذلك فا
كــــــأن الـــــــكـــــــور واألنـــــــســــــاع مـــــــنـــــــهــــــا

عـــــــــــلــى قـــــــــــرواء مــــــــــــاهــــــــــــرة دهـــــــــــ
ــــــاء جـــــــؤجــــــؤهــــــا وتــــــعــــــلــــــو يـــــــشق ا

غـــــــــــــوارب كـل ذي حـــــــــــــدب بـــــــــــــطــــــــــــ

فالـشاعر يعـقد مقارنـة ب ناقتـه التي يرحل علـيها وب الـسفينـة التي يراها فـالناقة
ا هي سـفيـنة طويـلة مدهـونة تأخـذ طريـقها عـبر أمواج الـبحر وإذا بأحمـالهـا وأحبالـها إ
كانت السفينة تمضي فتشق األمواج بصدرها وتعلو عليها فإن الناقة تسير مخترقة رمال

الصحراء وكأنها األمواج تعلو وتهبط بها.

دوحيه فيقول(٢): ثقب مسيرة قرب شواطئ البحر وهو مرحتل إلى  ويؤكد ا
عــــــلـى طــــــرق عــــــنــــــد الــــــيــــــراعــــــة تـــــارة

تـــوازي شـــر الـــبـــحــــر وهـــو قـــعـــيـــدهـــا

ويذكر سوط الناقة وكأنه مجداف سفينة كالهما يدفع ويؤمر باحلركة(٣):
تـــــــــكـــــــــاد إذ حـــــــــرك مـــــــــجـــــــــدافـــــــــهـــــــــا

تــــــنـــــــسل مـن مــــــثـــــــنــــــاتــــــهـــــــا والــــــيــــــد

الح في معرض احلديث عن ناقته(٥): ثقب العبدي معرفته لهؤالء ا ويؤكد ا
كـــأني وأقـــتـــادي عـــلى خـــمــشـــة الـــشــورى

يــــجـــــور صـــــراري بـــــهـــــا ويــــقـــــيـــــمـــــهــــا

صدر ٦٣ . (١) نفس ا
(٢) انظر: احلياة االقتصادية.

ثقب العبدي ص ٢٥٢ . (٣) ديوان ا
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ثقب العبدي ٨٧ . (١) ديوان ا
صدر ٢٤٣ . (٢) نفس ا
(٣) األصمعيات ١٩٩ .

صدر ١٩٩ . (٤) نفس ا
ثقب العبدي ١٠٨ . (٥) ديوان ا

ـدهــونـة واألمـواج وشــر الـبـحــر واجملـداف والـصـراري فـالـســفـيـنــة الـطـويــلـة وا
ـكوس والـضـرائب والسـواحل كـلـها مـصـطلـحـات بـحريـة وألـفاظ سـكـان البـحـار وقد وا

ذكرها الشعر العبدي.

ومع البحر يرد اللؤلؤ احلبة النفسية من جوف البحر(١):
مــــــــرمــــــــعـالت كــــــــســـــــــمــــــــطـي لــــــــؤلــــــــؤ

خـــــــــــذلــت أخـــــــــــراتــه فــــــــــــيـه مــــــــــــغـــــــــــر

فالـشاعر يـصف دموع حبيـبته وهي تسـيل متتـابعة وكأنـها حبـات لؤلؤ انفـرط عقدها
وانفردت حباتها.

ولـقـد وردت إشـارات للـسـفن في شعـر اجلـاهـليـ في بـيئـة الـبـحرين وأشـرنـا إلى ما
ذكره طرفة بن العبد واألعشى وعمرو بن قميئة وغيرهم في هذا اجملال(٢).

وشعر البـحر يهتم بـذكر السفن وأسـمائها وحركـتها وسرعـتها وأنواعهـا وأشكالها
ويبـرز أهميـتها في نـواحي التجـارة وفيه وصف جمـيل للمالحـ والغواص ومـهارتهم في
الحة وشعراء عبدالقيس كانوا أكثر معرفة من غيرهم ببيئة البحر نظراً لقربهم الغياصة وا
ـغـادرة ورؤيـتـهم عن قـرب لـلصـراري والـعـامـل في مـنه ومـشـاهـداتهم لـلـسـفن الـقـادمة وا

ميدان البحر.

ونحن وإن كنا نطمع أن يسجل لنا الشعر العبدي أكثر وأكثر عن البحر إال أننا نقنع
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ثقب. (١) انظر: شعر الناقة عند ا
فضليات ٢٩٧ . (٢) ا

ثقب العبدي ٥٤ . (٣) ديوان ا
(٤) انظر: ديوان عبدالقيس.

(٥) األصمعيات ١٩٩ .
ثقب ٢٤٩ . (٦) ديوان ا
ثقب ٢٣٧ . (٧) ديوان ا

(٨) أبو تمام: ديوان احلماسة ٥٥٩ .
(٩) انظر: ديوان عبدالقيس.

بهذا القليل كشاهد على اهتمام الشعر العبدي في البحرين ببيئة البحر.

شعـر الطبيعة: لم ينس الـعبديون أن يذكروا الطـبيعة ويتناولـوا في أوصافهم حيوانها
وطيرها وريـاحها وسرابـها وطرقها وأمـاكنها وكـثبانها ورمـالها فهـاجرة الصحراء وريح

السموم تلفح الوجوه وتغير األلوان(٣):
أنص الــــســـــرى فــــيــــهــــا بــــكـل هــــجــــيــــرة

تـــــغــــيـــــر ألــــوان الـــــرجــــال ســـــمــــومـــــهــــا

والسراب عندهم أثواب بيضاء وبرود تطوى وتنشر(١):
وآمت صـــــــواديح الــــــنـــــــهــــــار وأعــــــرضت

لـــــوامع يــــــطـــــوى ربـــــطـــــهـــــا وبـــــرودهـــــا

ـثـقب يـرحل عـلـى نـاقـته عـنـدمـا وهـو في مـوطن آخــر أشـار لـبـدء الـرحـلـة فــا
يرتفع السراب(٢):

رجـــــــوم بــــــأثـــــــقــــــال شـــــــداد رجــــــيـــــــلــــــة

إذا اآلل فـي الـــتـــيه اســــتـــقـــلـت حـــزومـــهـــا
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الفصـل الــرابع
الدراسة الفنية

اخلصائص اللغوية واألسلوبية:

استخدم الـعبديون الـلغة األدبية لـغة العصـر اجلاهلي التي وصل الـشعر إلينـا بها قويًا
ناضجًا فاجلانب اللغوي كان عامًال مشتركاً ب سائر اجملتمعات والقبائل اجلاهلية.

واأللفاظ في الـلغـة لبنـات تبـنى بها الـقصـيدة واللـفظـة الواحدة بـداللتـها كائن حي(١)
يـعيش ويـتطور ويـنقل ويـصور كل مـا في احلياة من مـناظـر ويستـخرج الـشعر هـذه األلفاظ

في مكان من جسم القصيدة يحدد قيمتها ويجدد حياتها.

وشـعـر الـعـبـديـ كـمـا نـراه سـهل األلـفـاظ قــريب الـتـنـاول كـلـمـاته يـسـيـرة وتـراكـيـبه
فضل العبدي يعتمد السـهولة والوضوح وهو يتحدث عن تناثر واضحة ومعانيه ظاهـرة فا

اجلماجم واأليدي وموت السادة في معركة طريف فيقول(٢):
بـــــــــــــــــــــكــل قـــــــــــــــــــــرارة وبـــــــــــــــــــــكــل ربــع

بــــــنــــــان فــــــتـى وجــــــمــــــجــــــمــــــة فــــــلــــــيق
وكـم مـن ســـــــــيـــــــــد مــــــــــنـــــــــا ومـــــــــنــــــــــهم

بــــــذي الـــــطـــــرفــــــاء مـــــنـــــطــــــقه شــــــهـــــيق

نذر وفي كلمات يـسيرة ومعـان ظاهرة أخبـرنا يزيد بن اخلـذاق عن مكر النـعمان بن ا
وخداعه وعن غزو كتيبة اخلرقاء لألسرة العبدية فقال(٣):

(١) أحمد زكي: شعر الهذلي ٢٣٧ .
(٢) األصمعيات: أصمعية ٦٩ ص ١٩٩ .

فضليات: ٢٩٥ . (٣) ا
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إن تـــــــغـــــــز بـــــــاخلـــــــرقـــــــاء أســـــــرتـــــــنـــــــا
تــــــــلـق الـــــــكــــــــتــــــــائب دونــــــــنــــــــا تـــــــردى

مـزق بـسهـولة شـعـره ووضوح حـجتـه إلى قلب الـنعـمـان وهو يـطـلب إليـنا أن ونـفـذ ا
يـصفح عـنه وأن ال يـعاقـبه الشتـراكه مع الـثائـرين في عمـان فـليس هـناك مـا يـدينه من عـقد
مكتوب أو كفالـة موقعة ويستجيب النعـمان للشاعر ويسرع إلى جندته وإطالق سراحه قبل

أن يتمزق ويهلك في عذاب السجن(١):
أكــــــلــــــفــــــتــــــنـي أدواء قــــــوم تــــــركـــــــتــــــهم

وإال تـــــــداركـــــــني مـن الـــــــبـــــــحـــــــر أغــــــرق
فال أنـــــــا مــــــوالهم وال فـي صــــــحــــــيــــــفــــــة

كــــفـــلـت عـــلــــيــــهم والــــكــــفـــالــــة تــــعـــتــــقي

ـوت فـإذا جاء األجل وفـي وضوح يـتـحدث جـذل بن أشـمط عن عـجز اإلنـسـان أمام ا
وت يصيب اإلنسان ويصيب األسد في الغابات(٢): فال يفيد الفرار فا

ــــوت إذا مــــا تــــقــــارب األجل ال يــــنــــفع الــــهــــارب الــــفــــرار مـن ا
ــنـايــا عــلى أسـامــة في اخلــيس عــلـيه الــطــرفـاء واألسل تــعـدو ا

ـثـقب أطـول وأشـهـر وهل جنـد سـهـولـة ووضـوحـاً اكـثـر مـن سـهـولـة ووضـوح نـونـيـة ا
قصائد العبدي وفيها يناجي الـشاعر ناقته وقد نهض آخر الليل يرحلها فلما رأته وعرفت
مراده شـكت وتأوهت آهة الـرجل احلزين ولـسان حالـها يقـول أهكـذا أنت كل أيامك رحيل
ـها وأسـفـار أما في قـلـبك من إشفـاق فـترأف وتـرحم? ويـفهم الـشـاعر لـغـة ناقـته ويـحزنه أ

فيعبر عن أحاسيسها بهذه األبيات السهلة العذبة:(٣)
تــــــــقــــــــول اذا درأتُ لــــــــهــــــــا وضــــــــيــــــــني

أهــــــــــــــــذا ديـــــــــــــــنــه أبـــــــــــــــدًا وديــــــــــــــــنـي

(١) األصمعيات: أصمعية ٥٨ ص ١٦٤ .
(٢) البحتري: احلماسة ١٠٠ .

ثقب العبدي ١٩٤ . (٣) ديوان ا
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أكــل الـــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــر حــل وارحتــــــــــــــــــال
أمــــــا يُـــــــبـــــــقى عـــــــلـي ومــــــا يـــــــقــــــيـــــــني

(١) فإن هذا الشعر من أروع ما قاله الشعراء. حقًا كما يقول طه حس

ـا األمر في شـأنها ال ولـيست سـهولة األلـفاظ ووضـوح التراكـيب ضعـفًا أو إسـفافًا وا
فـردة في موقع يـحتـاج أن نسـتخـدم معـاجم اللـغة بشـكل واسع ومـلح ومن جانب آخـر فإن  ا
ثقب عـندما أراد أن يعبر عن احلركة السريعة من القصيدة حتمل طـاقة ولها حركة وإيحاء فا

اخلاطفة بطالئع كتيبة النعمان استخدم العقبان وال يخفى علينا أن العقاب طائر كالنسر(٢).
لــــــهـــــا فـــــرط يـــــحـــــمـي الـــــنّـــــهـــــاب كـــــأنه

لــــــوامع عــــــقــــــبــــــان مــــــروع طــــــريــــــدهـــــا

ولفـظة الـضرم وهي تـعنـي اشتـعال النـار استـخدمـها الـشاعـر لتـدل علـى شدة اجلوع
عند األسد وقد شبه به مغتاباً والغاً في شؤون الناس وأعراضهم(٣):

ال تــــــــــرانـي راتــــــــــعــــــــــاً فـي مــــــــــجــــــــــلـس
فـي حلــــوم الــــنــــاس كــــالـــــســــبع الــــضــــرم

والشاعـر حريث العبدي رأى في كلـمة يخر إيحاء بحـركة ليس أنسب منها في وصف
وت:(٤) السيف الذي يحمل ا

مـــــــــهــــــــــنـــــــــد مـــــــــنـه الــــــــــردى يـــــــــخـــــــــر
األمـــــــــنـــــــــا الــــــــــيـــــــــوم الــــــــــذي يـــــــــفـــــــــرّ

واألمـثـلــة كـثـيـرة إذا مـا مـضـيـنـا نـسـتـقـصـيــهـا فـشـعـر الـعـبـديـ في أكـثـره من هـذه
«الـنـماذج» سـهل في ألـفـاظه واضح في مـعـانـيه يـكـاد يـخلـو من الـوعـورة واخلـشـونـة التي

ألفناها في قلب الصحراء وعند أهل البادية.

: حديث األربعاء ١٦٧ . (١) طه حس
ثقب العبدي ١٠٨ . (٢) ديوان ا

صدر ٢٢٩ . (٣) نفس ا
(٤) البحتري: احلماسة ٣٩ .
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وقد يـكون في شـعرهم شيء من األلـفاظ الـصعـبة والـتراكـيب الغـريبـة لكـنه قلـيل وهو
تاز بغرابة ألفاظه(١). ثال يختلف عن شعر الهذلي الذي  على سبيل ا

والـقـصـيدة عـنـد الـعبـديـ كـما هي عـنـد غـيرهـم سالح هام والـشـاعـر يسـتـخـدم هذا
السالح في سهولـة وطواعية وكل همه أن يـعبر بلـسان قبيلـته عن مفاخرهـا وإذاعة أخبارها
والتـحدث عن مشـاكلهـا التي تعـاني منهـا أو تعانـيها من اآلخـرين ويحرص الـشاعر على أن
يـصل شـعـره إلى قـلـوب الـنـاس واضـحـاً سـهالً يـسـيـراً لـيـكـون ادعى اي الـتـأثـيـر واقرب

موقعاً في القلب.

ـنـاطق السـاحـلـية كـانت أكـثر دن وا دنـيـة فـإن ا ولـعل مـصدر هـذه الـسـهولـة الـبيـئـة ا
اً الحظ ابن سالم(٢) أن عدي بن استـقـراراً وحتضـراً فالنت لـغـتهـا وسـهل شعـرهـا وقـد

ا الن لسانه وسهلت أشعاره ألنه يسكن الريف واحليره. زيد إ

ومن هنـا فإن اتصـال العبـدي باأل احلـضارية الـقريبـة منهم والـبعيدة عـنهم كان له
أثر في سهولة لغتهم ووضوح عباراتهم.

قد يكون هذا وذاك وهم على أيـة حال غير قابع في معامل التحـبير والتنقيح الشعرية
ا صدروا عن طـبع سهل في بـيئة حـضارية فال يـصنعـون العـبارات وال يغـتصبـون األلفـاظ وإ

فجاء شعرهم سهًال في ألفاظه صافياً في كلماته واضحاً في تراكيبه ومعانيه.

وفي شعـر عبدالـقيس جند مـفردات والفـاظاً انـسربت فيه من األ اجملـاورة وهاجرت
ـفـردات - رزدق -(٤) إلـيه عن طـريق الـتـجـارة والـنـواحي احلـضـاريـة األخرى(٣) ومن هـذه ا
مـزق الـعبـدي وهو مـتـد من األشيـاء وقـد وردت في شعـر ا وهي تعـني الـصف من اإلبل وا

تد طويل ب السهل واحلزن(٥): يصف كتيبه النعمان اجلأواء وهي تسير في طريق 

(١) أحمد زكي: شعر الهذلي ٢٣٩ .
(٢) ابن سالم: طبقات فحول الشعراء ١٦١ في احليوان ١٤٩/٧ .

(٣) انظر : احلياة االجتماعية والصالت اخلارجية.
علقات ٨٩٠ . (٤) األنباري: شرح ا

فضليات ٣٠١ . (٥) ا
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بـــــجــــأواء جـــــمـــــهــــور كـــــأن طـــــريــــقـــــهــــا
بـــــســــــرة بــــــ احلـــــزن والــــــســــــهل رزدق

ـعنى احلـانوت أو «دكة الـرمل» والثـانية ولـفظـتا «دكان ودربـان» فارسـيتان(١) األولى 
ثـقب لناقـته التي لم يـهدّها الـسير ولم يـوهنهـا السفر عـنى البواب وقـد وردتا في وصف ا

ا ظلت قوية عظيمة عظم هذا الدكان الذي يجلس إليه الدربان(٢): وإ
فــــــأبـــــــقى بـــــــاطـــــــلي واجلـــــــد مــــــنـــــــهــــــا

ـــــــــطـــــــــ كـــــــــدكـــــــــان الــــــــــدرابـــــــــنـــــــــة ا

ـثـقب وكـلمـة ديـبـاج من أصل فـارسي(٣) وهي الـثـيـاب من احلـريـر ووردت في شـعـر ا
وهو يصف محاسن النسوة وما يرتدين من أثواب حريرية يتجملن بها ساعة السفر(٤):

َّ أخــــــــرى أريـن مـــــــــحــــــــاســـــــــنــــــــاً وكَـــــــــ
ــــــصـــــون مـن الــــــديـــــبــــــاج والــــــبَـــــشَــــــر ا

ـثقب الـعبدي حـينـما حتـدث عن البدرات وكـلمـة «قنـطار» فـارسية(٥) جاءت في شـعر ا
التي تؤخذ من مال ملك جتبى له الضرائب وتصل إلى سبع قنطاراً من الذهب(٦):

مـن مــــــــال مـن يــــــــجــــــــبـي ويــــــــجــــــــبـى له
ســـــبــــعـــــون قـــــنــــطـــــارًا من الـــــعــــســـــجــــد

و«السديـر» فارسية وتـعني القصر(٧) في شعر سـويد بن اخلذاق وهو يـهجو عمرو بن
هند صاحب السدير(٨):

فـضلـيات ٥٨٧ وفي «الـصحـاح» للـجوهـري ٢١١٤ دربان فـارسي معـرب وفي «اللـسان» (١) األنـباري: شـرح ا
١١/١٧ الدرابنة التجار وفي «أدب الكاتب» ٥٣٣ إنها فارسية.

ثقب العبدي ٢٠٠ . (٢) ديوان ا
عرب» ١٤٠ إن الديباج أعجمي معرب وأصله فارسي. (٣) عند اجلواليقي في «ا

ثقب العبدي ١٥٨ . (٤) ديوان ا
(٥) قنطار فارسية وقيل : إنها التينية في «تفسير األلفاظ الدخيلة» ٥٩ .

ثقب العبدي ١٣٠ . (٦) ديوان ا
(٧) طوبيا العنيسي: تفسير األلفاظ الدخيلة ٣٤ .

(٨) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ١.
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أبـى الــــقــــلب أن يــــأتـي الــــســــديــــر وأهــــله
وإن قـــــيل عـــــيـش في الـــــســـــديـــــر غـــــزيــــر

و«الـسـندس» فـارسـية(١) وهي ثـياب مـن احلريـر جـاءت في شعـر يـزيـد بن اخلذاق في
وصفه لفرسه الشموس التي أصبحت سريعة ونشيطة بفضل اهتمامه بغذائها وعلفها(٢):

وداويـــــتـــــهــــا حـــــتـى شــــتـت حــــبـــــشـــــيــــة
كـــــأن عــــلــــيـــــهــــا ســــنــــدســـــاً وســــديــــســــا

ـعـنى الـقـبر وهـي من أصل عـبراني(٣) وردت في ومـن غيـر الـفـارسـيـة لـفظـة «جـدث» 
شعر مسعود بن سالمة عندما طلب إلى صاحبته أن ال تلومه على شجاعته وإنفاق ماله في

وجوه الفتوة ما دام اإلنسان يصير إلى قبر تذروه الرياح(٤).
أقــــــــلـي عــــــــليّ الــــــــلـــــــــوم إني صــــــــائــــــــر

إلى جـــــدث تـــــســــــفي عـــــلــــــيه األعـــــاصـــــر

وقـال عمرو احملـاربي وهو يبكي الـريان بن حويص صـاحب «هراوة عبدالـقيس» داعياً
طر سكوب(٥)»: لقبره 

ســـــــقى جـــــــدث الــــــريـــــــان كل عـــــــشــــــيــــــةٍ
ــــــــزن وكـــــــــاف الــــــــعـــــــــشـي دلــــــــوح مـن ا

وإذا مضيـنا نتتـبع ظاهرة األلـفاظ الدخيـله واألعجمـية جتد مفـردات أخرى مثل بخت
وبرج ومسك وبرد وغيرها(٦).

ـصــادر أن عـبــدالــقـيـس كـانت لــهــا ألـفــاظـاً وإلى جـانـب األلـفــاظ الــدخـيــلـة ورد فـي ا
تستخدمها خاصة بها ولغة لها مثل مع وأقواع ومجداف.

(١) جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ٤٩/١ .
فضليات: ٢٩٧ . (٢) ا

(٣) طوبيا العنيسي: تفسير األلفاظ الدخيلة ٢٠.
(٤) البحتري: احلماسة ٢٠٥.

(٥) الكلبي: أنساب اخليل ص ٩٠.
(٦) طوبيا العنيسي: تفسير «األلفاظ الدخيلة» ٨ ٦ ٩ أما البخت في «اللسان» ٢١٣/٢ .
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ـسـاعد وهي لـغـة بحـرانـية وقـد سـئل األصمـعي هل تـعرف ـعـ معـناهـا األجـير وا فا
ـثقـب وهو ـعـ األجـيـر? فـقـال: ال أعـرفه ولـعلـهـا لـغـة بـحـرانـية(١) وقـد وردت في شـعـر ا ا
يصف سرعـة ناقته فـالناقة عـندما تسـرع تنطلق احلـجارة من أخفافـها مسرعـة وهذا يشبه

ع ناقة غريبة وردت علي حوض القبيلة(٢): احلصى الذي يقذف به ا
كــــــــأن نــــــــفـي مــــــــا تـــــــــنــــــــفـي يــــــــداهــــــــا

قـــــــذافُ غــــــــريـــــــبـــــــةٍ بــــــــيـــــــدي مـــــــعـــــــ

ـعـنى مـسـطح الـتـمـر والـبـر لـغـة عـبـدية(٣) ويـقـابـلـهـا في الـشام األنـدر وفي والـقـوع 
ـربـد فـقـشـر احلـديـد يـتـطـايـر عـنـد احلـجـاز اجلـزيـن وفي الـعـراق الـبـيـدر وفي الـبـصـرة ا

قارعة وكأنه غبار البيادر أيام احلصاد لكثافته وكثرته(٤): ا
وطـــــــــار قــــــــشـــــــــارى احلــــــــديـــــــــد كـــــــــأنه

نــــخــــالــــة أقــــواع يــــطــــيــــر حــــصــــيــــدهــــا

ثقب عـنى السوط لغة بـحرانية عبدية(٥) وهو غير مـجداف السفينـة فناقة ا ومجداف 
نشيطة ويكفي أن حترك السوط دون عنف أو شدة حتي تمضي مسرعة في طريقها(٦):

تـــــــــكـــــــــاد إذ حـــــــــرك مـــــــــجـــــــــدافـــــــــهـــــــــا
تــــــنـــــــسل مـن مــــــثـــــــنــــــائــــــهـــــــا والــــــيــــــد

ولـيـس األمـر في هـذه الـدراسـة أن نـتـتـبع كل الـكـلـمـات األعـجـمـيـة وال أن نـتـحـرى عن
جمـيع مفردات اللـغة العبـدية والبـحرانيه فهـذه مسألة في حـاجة إلى بحث طـويل ليس مكانه
هنا ومن جانب آخـر فإن شعر العـبدي كمـا ذكرنا لم يصل إلـينا كامالً لـنقف فيه على مثل

هذا البحث وتلك الظواهر.

فضليات ٥٨٧ . (١) األنباري: شرح ا
ثقب العبدي ١٨٠ . (٢) ديوان ا

فضليات ٣١٠  احملكم ١٩٧/٢  اللسان ١٧٩/١٠ . (٣) األنباري: شرح ا
ثقب العبدي ١١٣ . (٤) ديوان ا

(٥) ابن منظور: اللسان ٣٦٦/١٠ .
ثقب العبدي ٣٣. (٦) ديوان ا
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ـفردات والكـلمات أن نـشير إلى أن لـغة عبـدالقيس وكل ما أردنـاه من تعـقبنـا لبعض ا
راكز احلضاريـة وبلغات األ التي اتصلت بها وأشهر تلك األ الفرس واطن وا تأثرت با
ومن هنا كـان هذا الظهـور للمفـردات الفارسيـة في لغة العـبدي وقد الحظ الـباحثون(١) أثر
ـتـلـمـس وأبي دؤاد اإليـادي وعـدي بن زيـد وذلك ـفـردات الــفـارسـيـة في شـعــر األعـشى وا ا

باشرة مع الفرس. باشرة وغير ا لصلتهم وصلة قبائلهم ا

وتكـثـر في شعـر العـبـدي صـيغ الـتبـليغ وألـفـاظ االستـفـهام إليـصال األخـبـار وتثـبيت
احلقائق في األذهان ونسوق هنا طائفة من األمثلة:

يقول عمرو بن أسوى في رسالته إلى عمرو بن قيس(٢):
أال أبـــــلـــــغــــا عـــــمـــــرو بـن قــــيـس رســـــالــــة

فال جتـــــزعن من نــــائـب الــــدهــــر واصــــبــــر

ويقول أنس بن مساحق لصديقه راشد(٣):
أال ابـــــــــــلـــــــــــغــــــــــا خـــــــــــلـــــــــــتـي راشــــــــــداً

ــــــــاً إذا مـــــــا اتــــــــصل وصـــــــنــــــــوي قـــــــد

مزق في مفضلته(٤): ويقول ا
فـــــمن مـــــبــــلغ الـــــنــــعـــــمــــان أن ابـن أخــــته

ــــرّق عــــلـى الــــعــــ يــــرتــــاد الــــصــــفــــا و

ويقول مسعود بن سالمة مخاطباً صاحبته(٥):
ألم تــــــعـــــــلــــــمي أن قــــــد تــــــرحـل أخــــــوتي

جـــــمـــــيــــعـــــاً وإخـــــوانـي الــــذيـن أعـــــاشــــر

(١) جرونباوم: دراسات في األدب العربي ٢٦٥ .
رزباني: معجم الشعراء ٤١  معجم البلدان ١٣٤/٥ . (٢) ا

فضليات: ٣٠١ . (٣) ا
(٤) البحتري: احلماسه ٢٠٥ .

فضليات: ٢٩٧ . (٥) ا
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عاني في شـعرهم لـلتأكـيد والتـثبـيت وزيادة التـأثير في ويـكثـر التكـرار في األلفـاظ وا
قارنات وشرح القضايا الهامة. النفوس وأكثر ما يكون ذلك في ا

فـالشـاعر ثعـلبـة بن عمـرو أكد عزمه عـلى أن ينـال من عدوه وكـرر لفظـة «يلـقني» دليالً
على أنه وجه إليه ضربة أذلته فقال (١):

وأقـــــــــــــسـم بـــــــــــــالــــــــــــلــه ال يــــــــــــأتـــــــــــــلـي
وأقــــــــــســــــــــمـت إن نــــــــــلــــــــــتـه ال يــــــــــؤوب

وإن يــــــلــــــقـــــــني بـــــــعــــــدهــــــا يــــــلـــــــقــــــني
عــــــــلـــــــــيـه من الـــــــــذل ثـــــــــوب قــــــــشـــــــــيب

مزق وهو يستعطف النعمان طالباً إطالق سراحه(٢): ويقول ا
فـــــإن كــــــنـتُ مـــــأكــــــوالً فــــــكن خــــــيــــــر آكلٍ

ـــــــــــــــا أمَــــــــــــــزّقِ وإال فـــــــــــــــادركــــــــــــــنــي و
ــــــفــــــتــــــنـي أدواء قــــــوم تــــــركـــــــتــــــهم أكــــــلّ

وإال تـــــــداركـــــــني مـن الـــــــبـــــــحـــــــر أغــــــرق

ويقول جذل بن أشمط في صاحبة أنكرت شجاعته وعلو همته لرثة ثيابه وسوء حاله(٣):
أو كــــنت أنــــكــــرت بـــــرديــــة وقــــد خــــلــــقــــا

فــــالـــــبــــحـــــر مـن فــــوقـه األقــــذاء والـــــزبــــد
أو كــــان صــــرف الــــلـــــيــــالي عـــــنك غــــيــــره

فــــــــإن حتت ثــــــــيـــــــابـي ضـــــــيـــــــغـم أســـــــد

ثقب لفظتي «ال ونعم» ليعالج مسألة هامه هي الوفاء بالوعد(٤): ويكرر ا
ال تــــــــــــــــقــــــــــــــــولـن إذا مــــــــــــــــالــم تـــــــــــــــرد

أن تــــــــــتـم الــــــــــوعــــــــــد فـي شـيء «نــــــــــعم»

فضليات: ٢٥٣ . (١) ا
(٢) األصمعيات: أصمعية ٥٨ ص ١٦٤ .

(٣) التذكرة السعدية ١٥٤ .
ثقب العبدي: ٢٥٧ . (٤) ديوان ا
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حــــــــسـن قــــــــول «نــــــــعـم» مـن بــــــــعــــــــد «ال»
وقـــــــــبــــــــيـح قــــــــول «ال» بـــــــــعــــــــد «نـــــــــعم»

قطوعات الشعرية: ا

مزق ومفضليات يزيد فضل وأصـمعية ا ثقب ومنصفة ا إذا استثنينا بـعض قصائد ا
قـطـوعات الـشعـريـة يزيـد على بن اخلذاق وثـعـلبـة بن عمـرو فـإنه يتـبـقى لديـنا عـدد هـائل من ا

قطوعة عند شعراء عبدالقيس. سبع مقطوعة وهو أمر يستدعي منا أن نسجل ذيوع ا

ئات وقد عرفـنا طائفة من الشعراء أصـحاب مطوالت ورأينا الشـعر اجلاهلي يزخر 
اذا قطـوعة عند الـعبدي تـستوقفـنا وتضعـنا أمام أسئـلة عدة  من القـصائد لكن ظـاهرة ا
شـاعت تلك الـظاهرة فـي شعرهم? وكـيف نبـرر هذا الـعدد الهـائل من مقـطوعـاتهم? وهل هذا

هو حجم القصيدة عندهم?

قطوعات من قصائد ضاعت أبياتها قبل وأمامنا عدة احتماالت ومنها أن تـكون هذه ا
أن تصل إلـيـنـا وهذا يـتـفق مع ضيـاع الـشعـر اجلـاهـلي بشـكل عـام وهو احـتـمال مـقـبول

مزق فيها حذف ظاهر واضطراب بائن ومطلعها(١): فمفضلية ا
صـــحــا عن تـــصـــابــيه الـــفـــؤاد الـــمُـــشــوّقُ

وحـــــــان مـن احلـي اجلــــــــمـــــــيـع تــــــــفـــــــرُّقُ

والـرواة في مـثل هـذا الـضــيـاع يـقـومـون سـبـبـاً قـويـاً من أسـبـاب هـذه الـظـاهـرة فـقـد
طوالت ولكـثير من الـشعراء فال نـستبعـد أن يكون الـنسيان حـفظوا الكـثير من الـقصائـد وا
قد غلب عليهـم عند رواية الشعر أو اختلط األمر عـندهم في قسم آخر منه فلعبت به أيديهم

وحذفت ما حذفت ولذا وصل إلينا بعض أبيات من القصيدة الطويلة وضاع سائرها.

ومن االحـتـمـاالت القـائـمـة أن بـعض الـرواة كانـوا يـخـتـارون من الـقصـيـدة أبـيـاتـا تفي
ـطـلب عـنـدهم وباقي بـحـادثـة معـيـنـة أو خـبـر هام فـيـقـتـطـفون من الـقـصـيـدة مـا يلـبي هـذا ا

فضليات: مفضلية رقم ٨١ ص ٣٠١. (١) ا
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القصيدة أهمل فعدا عليه الزمان وضاع ولم يصل إلينا.

قطوعات وهذا االحتـمال تنهض شواهده في حمـاسة البحتري الذي أورد طـائفة من ا
وت بعد وت فـهو صائر إلـى ا لعـبدالقـيس فالشـاعر مسـعود بن سالمة يـنقل لنـا رأيه في ا
أن رحل عـنه إخوته ومـحدثوه وبـنو قـومه وأفرد لـوحده من ب ذلك احلـشد الـكبـير واجلمع
وت سـيـأتيه وأن حـياته سـتنـتهي فـالـدليل قـائم أمامه مـوت إخوته الـغفـير فـهو مـوقن أن ا

وأبناء عشيرته فهو يقول(١):
ألم تــــــعـــــــلــــــمي أن قــــــد تــــــرحـل إخــــــوتي

جـــــمـــــيــــعـــــاً وإخـــــوانـي الــــذيـن أعـــــاشــــر
قطوعة لها بقية في حماسة ابن الشجري ومنها:(٢) وهذه ا

ومــــا أدرك الــــســــاعـــون فــــيــــنــــا بـــوتــــرهم
وال فــــاتـــــنـــــا من ســـــائــــر الـــــنـــــاس واتــــر

وإذن اختـار البـحتـري قسـماً مـنـها حتت بـاب «ما قـيل في الكـبر والـهرم» واخـتار ابن
الشجري قسماً آخر حتت باب «الشجاعة والقوة» وضاع سائر أبيات القصيدة(٣).

وإذا كــانت مـقـطـوعــة مـسـعـود قــد انـتـزعت من قـصــيـدة بـقي قــلـيل مـنـهــا فـإنـنـا جنـد
مقطـوعات أخرى ال بـقية لـها فابـنة حكـيم العبـدية تدعـو قومها ألخـذ ثأر أبيـها وتبـعث فيهم
احلمية لكـيال يجبنوا أمـام الربيع قاتل والدهـا ويتقاعسـوا كالنساء عن ثـأرهم فاستخدمت

قطوعة قائلة:(٤) الشاعرة هذه ا
أيــــــرجــــــو ربـــــيـع أن يــــــؤوب وقــــــد ثـــــوى

ــــــــطــــــــبق حــــــــكــــــــيـم وأمس شــــــــلــــــــوه 
فــــإن كــــنــــتم قــــومــــا كــــرامــــاً فــــعــــجــــلـــوا

لـه جـــــــرأة من بـــــــأســـــــكـم ذات مـــــــصــــــدق
فـــإن لـم تــــنـــالــــوا نــــيـــلــــكم بــــســــيـــوفــــكم

(١) البحتري: احلماسة ص ٢٠٥.
(٢) ابن الشجري: احلماسة الشجرية ٦٠٥/١ .

(٣) انظر: ديوان عبدالقيس.
(٤) البحتري: احلماسة ص ٣١.
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الء اخملـــــــلق فـــــــكــــــونــــــوا نـــــــســــــاء فـي ا

ـوت واقع ال محالة فال تفيد احليل وال تنفع التمائم مزق يقول في مقطوعة له أن ا وا
وت:(١) وال يحول طب الكاهن دون ا

ولــــو كـــــنت فـي بــــيت تـــــســــد خـــــصــــاصه
حـــــوالـي مـن أبـــــنــــــاء نــــــكـــــرة مــــــجــــــلس

إذاً ال تــــــتــــــنـى حـــــيـث كــــــنت مــــــنــــــيــــــتي
يـــــــخب بــــــــهـــــــا هـــــــادٍ إلى مـــــــعـــــــفـــــــرس

وهناك أمـثلـة كثيـرة وشواهـد قائمـة عنـد البحـتري وعـند غيـره من الرواة ومن األمـثلة
والشواهد:(٢) مقطوعات يزيد بن اخلذاق العينـية والبائية والالمية والقافية ومقطوعات جذل
ـيمـية بن أشـمط الرائـية والالمـيـة والدالـية ومـقـطوعـات ثعـلـبة بن عـمـرو وهمـا الرائـيـتان وا
قطوعـات التاليـة األخرى ومنها المـية أنس بن مساحـق ورائية حدار بن بن ظـالم وميمية وا
سـلمة بـن أبي هبابـة وفائيـة ربيعـة بن ثوبة وحـائية نـشبة بن عـمرو وداليـة أسامة بن ربـيعة

والمية مويلك بن قابس ومرثية أخت سعد ومقطوعة أم النحيف في زوجة ولدها.

قطوعـات الشعريـة حياة فرسان احلـرب في عبدالقيس ومن تـلك االحتماالت أيـضًا في ا
علومات بأوجز عبارة وأقصر طريق. فسرعة القتال تستدعي سرعة القول وإيصال ا

فـمـالك بن عروة يـخـبر أعـداءه بـأنه عازم عـلى أخـذ الثـأر وهـو يتـحـ الفـرص ويـنتـظر
واتية ويستعد بالعوالي السمر فيقول:(٣) األيام ا

فـال حتــــســــبــــوا أنـــا نــــســــيــــنــــا بــــحــــابل
ـــتــــبـــددا حــــريــــز الـــنــــدى والــــعـــســــكــــر ا

(١) البحتري: احلماسة ٩٧.
(٢) انظر : ديوان عبدالقيس.

(٣) البحتري: احلماسة ص ٣٠.
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وال تـــــســـــتـــــريـــــثـــــونـــــا فـــــإنـــــا كـــــأنـــــنــــا
وســـمـــر الـــعـــوالـي فـــيـــكم الـــيـــوم أو غـــدا

واجلـمال الـعبـدي يـتحـدث عن شجـاعـته وقوته أمـام أعـدائه فيـعلـن أن السـيف والرمح
صديـقان له يـشهدان بـطوالته وجـوالته احلربيـة وأعداؤه البد مـهزمـون إذا سدد طعـنة رمحه

إلى صدورهم وضربة سيفه في رقابهم:(١)
الـــســـيف والـــرمـح لي خـــدنـــان قـــد شـــهــدا

أنـي شـــــــجـــــــاع فـــــــمـــــــا دانـــــــانـي األســــــد
إذا شــــــــددت عـــــــلـى قـــــــومٍ هــــــــزمـــــــتــــــــهم

بـــــبــــــأس ذكـــــرى فـال يـــــبــــــقى لــــــهم مـــــدد

ـا أصـاب قومـه في يوم الـقـطيف عـلى يـدي قابـوس بن هـند ويـتألم سـويـد بن اخلذاق 
وأخيه فهـما قد أغارا عـلى العبديـ وفرقا أحالفهم واسـتباحا ديـارهم وسويد ينـتظر اليوم

ناذرة ويغسل عار الضربة القاسمة فهو يقول(٢): الذي سيخوض فيه حرباً ينتقم من ا
ــــــنـــــــيــــــة أغــــــشــــــكم وإال تـــــــغــــــاديــــــني ا

عــــلى عــــدواء الــــدهــــر جــــيــــشــــاً لــــهــــامـــا

وفي مـقطـوعـة أخرى حتـدث عن الـسديـر وظـلم صاحب الـسـدير عـمـرو بن هنـد وحذر
الـراغـب مـن الذهـاب إلـيه حـتى ال يـلـقـوا سـوءاً من حيـوانـات الـقـصـر وأمـراضه وظلـمه من

صاحب القصر(٣).

وحتدثت الشـاعرة العـبدية عن بـطولة قومـها فأذاعت نـبأ صمـودهم وعدم فرارهم أمام
أعدائهم فقالت في مقطوعة لها:(٤)

أبــــوا أن يــــفـــروا والــــقــــنـــا فـي نـــحــــورهم

(١) اخلالديان: األشباه والنظائر ٤٤٨/٢ .
(٢) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٣٨٧/١ .

صدر السابق ٣٨٦/١ . (٣) ا

(٤) البحتري: احلماسة ٣٧ .
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ـــوت ســـلـــمـــا ولم يـــبـــتـــغـــوا مـن رهـــبـــة ا
ولـــــــو أنــــــــهم فـــــــروا لـــــــكـــــــانـــــــوا أعـــــــزة

ــــوت أكــــرمــــا ولــــكن رأوا صــــبــــرًا عــــلى ا

نقى وهناك أمثلـة أخرى نذكر مـنها مقطـوعة يزيد في دوسـر وثعلبة في يـوم فارعة ا
ـلــهــوف وفي يـوم وعـمــرو بن أســوى في حــرب إيـاد وبــكــر بن وائل واجلــمـال في إغــاثــة ا
عركة وهرم بن سنان في فرسه القطيف وعمـرو بن سلمة في احلرب ومالك بن ثعلـبة في ا

قدام وعمرو احملاربي في «هراوة عبدالقيس»(١).

وقد يغـرينـا القـول في أن مدرسـة احلرب عنـد عبـدالقـيس لم يكن لدى شـعرائـها كـبير
وقت للـتنقيح والـتحبـير فجـاء شعرهم في مقـطوعات ولـكن ذلك ال يثبت أمـام الدراسة إذا ما
فـضل ومفـضلـية يـزيد السـينـية ومـفضلـية ثـعلـبة الـفائيـة قصـائد طـويلة عرفـنا أن مـنصـفة ا

وفيها جهد وعناية واهتمام بتصوير احلرب وما يتصل بها من أسلحة وفنون في القتال.

ـقـطـوعـة ــقـطـوعـة ودرجـة االنـفــعـال وبـ ا (٢) أن يـربط بـ ا وحـاول بـعض الـبـاحـثـ
والـغـرض فـالـشـعـر إذا قـيل وقـت االنـفـعـال الـنـفـسي فـإنه يـكـون في صـورة أبـيـات قـصـيـرة
وعـندمـا يتـناول خـبرًا أو يـروي حادثـة مخـتصـرة أو يقـول حكـمة فـإنه يكـون أقرب إلى نـظام
اإليـجاز والقـصر وعنـدما يريـد أن يبرهن عـلى مقدرته الـشعريـة يعمد إلـى التنقـيح واإلطالة
ـوضوع ودرجة االنـفعـال إنكارًا تـامًا إال أن هذا ونحـن إذ ال ننكـر طبيـعة الـغرض وظروف ا
غير محتمل في كل احلاالت وعند البحث والتقصي ال تنهض تلك العوامل دليالً وحيداً على

قطوعات الشعرية. ذيوع ا

ـقـطوعـات كـذلك عدم وجـود شـعر غـزلي عـند ومن االحـتـماالت الـقـائمـة في أمـر هذه ا
ثـقب ونحن نـدرك أن الغـزل كان يتـصدر الـقصائـد اجلاهـلية وأن العـبدي بـاستـثنـاء غزل ا
الشـاعر كـان يـطيل في هـذا الـغزل بل في بـعض األحـاي يـسـتغـرق الـقصـيدة كـلـها ويـكون

الغرض األساسي فيها كما في معلقة امر القيس.

(١) انظر:  ديوان عبدالقيس.
(٢) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر ١٧٧ وجرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ٦٧/١ .
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ـقـطـوعة إلى فـاإلطـالة واالسـتـغـراق في الـغـزل من ناحـيـة «الـكم» يـنـقالن الشـعـر من ا
الـقـصـيــدة ولـذا فـإن ظـاهـرة اخـتـفـاء لــوحـة الـغـزل في مـوضـوعــات الـعـبـديـ تـقـوم إحـدى

قطوعات عندهم. االحتماالت في شيوع ا

والواقع أن كل االحتماالت التي ذكرناها قائمة ولكننا ال نرجح واحداً منها ألن الكثير
من شعر عـبدالقيس لم يـصل إلينا فإذا عـثرنا على نـصوص كاملـة وقصائد تـامة غير التي

ب أيدينا جاز أن نصل إلى حلول أخرى مريحة وموافقة.

ـقطـوعات عـنـد العـبديـ تبـرز ظاهـرة أخـرى وطيـدة الصـلة بـها ومع ظـاهـرة انتـشار ا
وضوع. وهي وحدة ا

ـقـطـوعـات تـعـالـج كل واحـدة مـنـهـا مـوضـوعًـا واحـداً ال يـتـسع فـنـحن نـدرك أن هـذه ا
ـقطـوعـة ال يـسـمح بـتعـدد مـوضـوعـاتـها وكـثـرة أغـراضـها اجملال ألكـثـر مـنه بل إن قـصـر ا
كنـنا أن نـضع عنوانـاً مناسـباً لـكل مقطـوعة حتمل مـوضوعـاً معيـناً وأمامـنا كمـا أشرنا و

قطوعات. عدد هائل من ا

فـمقـطوعـة يزيـد بن اخلـذاق القـافيـة تأتي حتت عـنوان «شـاعـر يرثي نـفسه» ومـقطـوعة
ـيمـية بـعنـوان «يوم الـقطـيف» ورائيـته بعـنوان «دوسـر» و«نهـاية زوجـة» ألم النـحيف سـويد ا
و«يـأس من البـقـاء» للـممـزق و«صديـقـان» للـجمـال و«ذم الفـراق» لـشاعـرة عبـدية و«رسـالة»
لـعـمرو بن أسـوى و«مـصـرع هداج» حلـدار بن ظـالم و«هـراوة عبـدالـقيـس» لعـمـرو احملاربي

عارك» لثعلبة بن مالك وغيرها من األمثلة. و«غدر» جلذل بن أشمط و«من أرض ا

ولـقــد رأيـنـا فــيـمـا ســبق أن بـعض الــرواة ومـنـهم الــبـحـتــري اخـتـار عــنـاوين لألبـواب
قـطوعات الـتي ذكرها في حـماسته وبلـغت أكثر من مـئة وسبـع مقطـوعة شعـرية ومعنى وا

هذا أن الباب الواحد كان يتسع لقرابة تسع مقطوعات.

ـودة وحفظ فـمقـطوعـة عـمرو بن أسـوى الـقافـية جـاءت حتت بـاب «ما قـيل في صـحة ا
ـوت وتـرقـبه وقـلة اإلخـاء» ومـقـطوعـة جـذل بن أشـمط حتت بـاب «مـا قـيل في الـبـقـاء وحـذر ا
احليل» ومـقطـوعة أنس بن مـساحـق حتت باب «مـا قيل في صـغيـر األمور وكـبيـرها» وهـكذا
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. وضوع في شعر العبدي فإن هذه األمثلة وغيرها أدلة على وحدة ا

ويـبــقى أمـامـنـا مـن شـعـر عـبــدالـقـيس الــقـصـائـد الــطـويـلـة فــهل تـوفـرت فــيـهـا وحـدة
ـقـدمات والـنهـايات لـتلك الـقصـائد ولـكنـنا موضـوعيـة? قد يـكون هـذا محـتمالً إذا جتـاوزنا ا
نـعلم أن بنـاء القصـيدة اجلاهـلية نـظام متـوارث يضم مقـدمة تتنـاول الطلل والـغزل والوصف
ا مـجتمـعة أو متـفرقة ويـخوض في موضـوع أنشـئت القصـيدة من أجله وبـعد ذلك تنـتهي 
تـنتهي به فإذا أخذنـا هذا كله في االعتبـار ال يتبقى عنـدنا إال ثالث قصائد اثـنتان ليزيد بن
وضـوعية وكـلها في مـوضوع واحد اخلـذاق وواحدة لثـعلبـة بن عمرو تـوفرت فـيها الـوحدة ا

هو شعر احلرب.

قدمات وندرة التصريع: عدم احلرص على ا

ـقدمـة بأنـواعها لعلّ من أعـرق الظـواهر الـفنـية الـتي أرسى دعائـمهـا شعر اجلـاهلـية ا
قدمات انتشاراً في صدور قدمة الطللية والغزلية من بينها بأنهما أكثر  ا اخملتلفة وتمتاز ا

القصائد اجلاهلية.

وفي الـشعـر اجلاهـلي قصـائد كـثيـرة بدون مـقدمـات لم يفـتتـحهـا الشعـراء بالـطلل أو
الغزل بل كانوا يشرعون في موضوعاتهم وأغراضهم األساسية دون تمهيد وبال مقدمة.

ا كـانوا قـدمـات وإ واألمـر مع شعـراء عـبدالـقـيس أنهم لـم يحـرصوا عـلى مـثل تـلك ا
يـدخـلـون مبـاشـرة إلى أغـراضـهم فـهم ال يـهيـئـون األذهـان بل وال يـسـتأذنـون في اسـتـقـبال

قدمات في أشعارهم. وضوعات األساسية ومن هنا قل وجود ا ا

فيـزيد بن اخلـذاق يبدأ قـصائـده بال مقدمـات ويتقـدم مبـاشرة إلى أغراضه األسـاسية
وهي احلـرب والقـتـال ففي قـصـيـدته الدالـيـة يتـحـدث عن فـرسه سبـحـة وشـكة سالحـة فـهو
نذر مـلك احليرة ونعـته بالغدر مقاتـل شجاع وثائـر متمرد خـرج على سلطـان النعـمان بن ا

واخليانة فقال:(١)

فضليات رقم ٨٧ ص ٢٩٠ . (١) ا
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أعــــــددت ســــــبـــــحــــــةَ بــــــعــــــدمــــــا قــــــرحتْ
ولـــــــــبــــــــسـتُ شِــــــــكـــــــــة حــــــــازم جَــــــــلــــــــد

نــــــــــــعــــــــــــمـــــــــــــان إنـك خــــــــــــائـن خــــــــــــدع
يــــخـــــفي ضـــــمــــيـــــرك غــــيـــــر مــــا تـــــبــــدي

ناذرة مقدمة ب وفي قصيدة أخـرى له يتحدث عن فرسه الشموس وشـكة سالحه وا
يدي موضوعه فيقول:(١)

ــــــــــكــــــــــة حـــــــــازمٍ أال هـل أتــــــــــاهــــــــــا أن شِ

لـــــديّ وأني قـــــد صــــنـــــعتُ الـــــشَّــــمـــــوســــا

أقــيـــمــوا بـــني الـــنــعـــمـــان عــنـــا صــدوركم

وإال تـــــقــــــيـــــمــــــوا كـــــارهــــــ الـــــرؤوســـــا

ـيـسر وحدار بـن ظالم وهـو يـتـحـدث عن مـصـرع هـداج خطـيب عـبـدالـقـيس والعب ا
ـا بـاشـر موضـوعه في أن قـتـله كـان عـلى يـد رجال ابن ـقدمـات وإ فـيـها لم يـسـتـخـدم ا

ضجغم فقال(٢):
لـــعــمــري لــقـــد أردت ســيــوف ابـن ضــجــعمٍ

غـــداة الـــتـــقـــوا مـــنـــا خـــطـــيـــبـــاً ويـــاسِــرا

قدمة عن ضيف ثـقب قصيدته البائيـة في الكرم والضيافة دون أن يـلجأ إلى ا وبدأ ا
طرق بيته ليالً في فصل الشتاء فلقيه بالترحاب وقال:(٣)
ــــــبــــــيت فــــــلـم يـــــدع وســــــار تـــــعــــــنــــــاه ا

فضليات رقم ٧٨ ص ٢٩٧ . (١) ا
غتال (نوادر اخملطوطات) ١٢٧/٦ . (٢) محمد بن حبيب: أسماء ا

ثقب العبدي ١١٧ . (٣) ديوان ا
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لـه طـــامس الــــظـــلـــمــــاء والـــلـــيـل مـــذهـــبـــا

فــــــلــــــمــــــا أتــــــانـي والــــــســــــمــــــاء تــــــبــــــله

فـــــلــــــقـــــيـــــتـه: أهالً وســــــهالً ومــــــرحـــــبـــــا

ـقـدمات واألمـثـلة الـتي تـستـوقـفنـا في هـذا اجملـال كثـيـرة وعنـدمـا أجريـنـا إحصـائـية 
القصائد عنـد العبدي وجدنا أن كل شعر يزيـد بن اخلذاق وشعر أخيه سويد بال مقدمات.
مزق باسـتثناء قصيدت بدون مقدمات وكل شـعر ثعلبة ما عدا قصيدة واحدة وكل شعر ا

بدون مقدمات.

ويـلحق بـهؤالء كل شـعر الـنسـاء وشعـر جذل بن أشـمط وشعـر عمرو بـن أسوى كذلك
ـضـرس وعـمـرو احملاربي قـصـائـد كل من عـمـرو بن سـلـمة وأنـس بن مسـاحق وتـوبـة بن ا

وربيعة بن توبة وآخرين.

قدمات شـعر العبـدي يجـعلنا نـتساءل عن ظاهـرة عدم احلرص على وهذا اإلحصـاء 
قدمات وقلتها في شعرهم? ا

قـدمات ضـاعت مثل سـائر األشـعار اجلـاهلـية التي نـحن أمام أمـرين: األول أن هذه ا
لم تصل إليـنا وهذا كمـا ذكرنا أمر مـقبول وله ما يـبرره ومن جانب آخر فـإن شعر القـبيلة

لم يصل إلينا مجمعاً كامالً لنقطع فيه برأي.

ويــبـقـى أمـامــنـا أن نــرجح األمــر الـثــاني وهــو أن شـعــر الـعــبـديــ كــمـا رأيــنـا شــعـر
ـقطوعة ال تتـسع للمقدمـات إذ هي تعالج موضوعـا واحداً معينـا وتباشر نقل مقطوعات وا
قدمات في األخـبار وعرض األغـراض بال تمهيـد ومن هنا كانت ظـاهرة عدم احلرص عـلى ا

الشعر العبدي.

قدمات إلى التصريع فقد جرت عادة الشعراء أن يصرعوا قصائدهم ونخلص من ا
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يـلون وهي فـي الشـعر اجلـاهلي من أهم والـتصـريع صـفة مـوسيـقيـة كان الـشـعراء إلـيهـا 
ميـزات القـصائـد الطوال فـقد عـرفنـا أن بعض تلك الـقصـائد تـصرع أكثـر من مرة فـمعـلقة
عـنـتـره صـرعت مـرت ومـعـلـقـة عمـرو بن كـلـثـوم كـذلك بل وزاد الـتصـريع في مـعـلـقـة امر

القيس إلى ثالث مرات.

ـفـضل الـعبـدي يـبـدأ قـصـيدته وأما الـتـصـريع في الـشـعر الـعـبـدي فـقـد جاء نـادراً فـا
الطويلة بدون تصريع فيقول:(١)

ألـم تـــــر أن جــــــيــــــرتــــــنـــــا اســــــتــــــقــــــلـــــوا
فـــــــنــــــــيـــــــتــــــــنــــــــا ونـــــــيــــــــتـــــــهـم فــــــــريق

شهورة «وهي أيضاً طويلة» بال تصريع فيقول(٢): مزق أصمعيته ا كذلك يبدأ ا
أرقـت فـــــلـم تـــــخـــــدع بـــــعـــــيــــــني وســـــنـــــة

ومـن يــــــــلـق مـــــــــا القــــــــيـت البـــــــــد يــــــــأرق

وبدأ عمرو بن أسوى مقطوعته الشعرية دون أن يلجأ إلى التصريع (٣)

ـصـرعة أيـضًـا وجـدنـا أن جـميـع شعـر الـعـبـدي وعـنـدما أجـريـنـا إحـصـاء للـمـطـالع ا
ـمزق ومرثـية يـزيد بن اخلـذاق وفائيـة ثعـلبـة بن عمرو ـثقب ومفـضلـية ا بـاستثـناء شـعر ا

ودالية جذل بن أشمط ورائية مسعود بن سالمة جاءت بدون تصريع.

وال نسـتغـرب مثل هـذه النـتجـية الـتي تشـير إلـى أن أكثر مـن ستـ قصـيدة شـعرية
غير مصرعة.

ـقطـوعـات فـكـما أن ـصرعـة يـعـود إلى وفـرة ا ـطـالع ا والـسـبب أيضـاً في نـدرة هـذه ا
قطوعة أن تكون مصرعة. قطوعة ال تتسع للمقدمة كذلك ال يشترط في ا ا

(١) األصمعيات: أصمعية ٦٩ ص ١٩٩ .
صدر أصمعية ٥٨ ص ١٦٤ . (٢) نفس ا

(٣) ياقوت: معجم البلدان ١٣٤/٥ .
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مزق فضل وأصـمعيـة ا أمـا القصـائد الطـويلة الـتي جاءت بال تـصريع مثل مـنصفـة ا
مـزق لم يصرعا ـفضل وا ـقطوعـات فلم تصرع أو أن ا فاألمـر فيها أن تـكون قد تـشبهت با

في هات القصيدت عزوفاً عن التقليد الذي جرى عليه غيرهم من الشعراء.

ومن كل مـا قدمنا نخـلص إلى القول في أن الشعـر العبدي الذي بـ أيدينا ندرت فيه
قدمات الشعرية. صرعة وقلت العناية با طالع ا ا

الواقعية:

إذا كـان مفـهـوم الواقـعـية هـو تـصـوير واقع احلـيـاة والتـعـبـير عـنه بـصدق وأمـانـة فإن
الشـعـر اجلـاهـلي نـقل لنـا واقع حـيـاة الـقـبائـل واجملتـمـعـات اجلـاهلـيـة نـقالً صـادقـاً وعرض
أمـامنا صـوراً حيـة من الطبـيعـة حولـهم فاحليـاة واسعـة كبيـرة فكـان شعـرهم عظيـماً كـبيراً

حتدث عن كل جوانب تلك احلياة.

والـشعـر الـعـبدي جـزء من الـتـراث الشـعـري اجلـاهلـي نقل لـنـا واقع حـياة عـبـدالـقيس
وضوعاته. واتخذ تلك احلياة بكل أبعادها وأعبائها مادة 

حتدث الشعراء عن الصـحراء القاسية بشعابها وطرقـها بسمومها التي تغير ألوان
ـوحش بـحـيوانـاتـها وطـيـرهـا وحشـراتـها الرجـال وشـدة الـهاجـرة مـنهـا بـلـيلـهـا الـرهيب ا

بنجومها وسمائها وغيثها.

ووصفوا الـناقة وهي جتـتاز تلك الـصحراء في لـيل موحش وفالة مـقفرة تدك األرض
ثقب يقول:(١) صاعب فا تابع وا بأقدامها نشيطة سريعة غير عابئة با

ثقب العبدي ٢٤١ ٢٤٩ ٢٥٢ . (١) ديوان ا
ـثقب ٢٤٢ الـنـاقة ـطـبوعـة عـلى الـعمل (لـسـان العـرب ٥٠٤/١٣) وفي ديـوان ا (٢) الـيـعمـلـة: اإلبل الـنجـيـبة ا

السريعة السير السرى: السير في الليل االجواز االوساط الرسيم: ضرب من السير مؤثر في األرص.
قـتول إذا لم (٣) الـصدى: الـذكـر من البـوم وجـاء في «اللـسان ٤٥٤/١٤ » والـصـدى طائـر يـصيح في هـامـة ا
ـثقب: الصدى هـو الطائر الذي قتول ويـدعى الهامة وفي ديوان ا يثأر له وقيل هـو طائر يخـرج من رأس ا

يصير بالليل ويقفز ويطير ويبدو أنه الصحيح.
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ويـــعــمَـــلَــةٍ أرمي بـــهــا الـــبــيــدَ فـي الــسُــرى
يـــــقـــــطـعُ أجــــواز الـــــفـالةِ رســـــيـــــمُـــــهــــا(٢)

أمــــــضي بــــــهـــــا األهــــــوالَ فـي كل قــــــفـــــرةٍ
يـــنــادي صـــدَاهـــا آخـــر الـــلـــيل بـــومُـــهــا(٣)

أنصُّ الــــسُـــــرى فــــيــــهــــا بــــكـل هَــــجــــيــــرةٍ
تـــــغــــيـــــرُ ألــــوانَ الـــــرجــــال سَـــــمــــومُـــــهــــا

ثقب كسائر الناس ومن واقع حياته عن الهموم والنجوم فقد ضاق صدره ويتحدث ا
ذات ليلة وزارته الهموم فحرمته النوم وطالت ليلته وهو يرقب جنومها:(١)

كـــــــأنـي أقـــــــاسـي مـن ســــــــوابق عَــــــــبـــــــرةٍ
ومـن لــيـــلــةٍ قـــد ضــاف صـــدري هــمـــومُــهــا

تـــــــردُّ بــــــــأثـــــــنــــــــاءٍ كـــــــأن جنــــــــومَـــــــهـــــــا
حــــيــــارى إذا مــــا قـــــلتُ غــــاب جنــــومُــــهــــا

ا فـيهـا من سف ومالحـة وأنهم يـسخرون الـبحر ووصف الـعبـديون البـيئـة البحـرية 
الحـ وهم يــدفـعــون الـضـرائب في الـنــواحي الـتــجـاريــة فـيـزيــد بن اخلـذاق يــصف لـنــا ا

التجارية فيقول:(٢)
ـــعـــلى خــــلـــتـــنـــا أم حـــســـبـــتـــنـــا أال ابن ا

ــــاكــــســــ مــــكــــوســـا صـــراري نــــعــــطي ا

ـثقب وهو على ظهر ناقته كمالح علت سـفينته موج البحر تصعد عنى يؤكده ا وهذا ا

ثـقب العبـدي ٢٣٦ ضاف صدري همـومها: نـزلت به الهموم أثـناء: أطراف احلـبال وقيل كل ما (١) ديوان ا
انثنى وانعطف من اجلبال والوديان.
فضليات : مفضلية ٧٩ ص ٢٩٧ . (٢) ا

ـثـقب الـعـبـدي ٢٤٧ األقـتـاد: عيـدان الـرجل حـمـشـة الـشـوى: دقـيقـة الـسـاقـ والـشـوى الـيدان (٣) ديوان ا
الحون. يل والصراري: ا والرجالن يجور بها: يعدل بها و

ثقب العبدي: ١٤٩ األباهر: أوردة الدم الشؤون شعب الرأس. (٤) ديوان ا
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تارة وتهبط أخرى فيقول:(٣)
كـــأني وأقـــتـــادي عــــلى حَـــمـــشَـــةِ الـــشَـــوى

ـــــقـــــيـــــمـــــهــــا يـــــجـــــورُ صـــــراريٌّ بــــهـــــا ويُ

ثقب السف وهو يتحدث عن البخت في ظعائن فاطمة فيقول:(٤) ويذكر ا
يـــــــشــــــبــــــهـن الــــــســـــــفــــــ وهــــــو بـــــــخت

عـــــــــراضــــــــات األبــــــــاهـــــــــر والــــــــشــــــــؤون

وفي واقع حـيـاة الـعبـديـ احلـربـيـة نـقل لـنـا الـشعـر الـثـورة الـتي حـمـلـوا لـواءهـا ضد
نـاذرة واحلـرب التي خـاضوهـا مع القـبائل واألسـلحـة الـتي استـخدمـوها والـكتـائب التي ا
راس قـوية ـثقب الـعـبدي يـصف كـتيـبة الـنـعمـان «اجلـأواء» بأنـها شـديـدة ا أغـارت علـيهم فـا
وت والـدمار لكل من تمـضي إليه تضم فـرقًا متـقدمة وهو البـطش ضخمة عـظيمـة حتمل ا
روع عاصرة «الـفرق االستطالعيـة» وتضم هذه الفرق الـنهاب وا مـا يعرف بلغـة احلرب ا

الذين يغيرون على القبائل ويحملون الرعب إليها:(١)
ــــوت فــــخــــمـــة وجـــأواء فــــيــــهــــا كــــوكبُ ا

تــــقــــمَّص بــــاألرض الــــفــــضــــاء وئــــيــــدهـــا
لـــــهـــــا فـــــرط يـــــحــــــمي الـــــنــــــهـــــاب كـــــأنه

لــــــوامـعُ عــــــقــــــبــــــان مَــــــروع طــــــريــــــدهـــــا

ـعت الـسيـوف وتـعـاورت الـرماح وسـالت الـدمـاء وتـطـايرت ـعـركـة وقـد  وعـلى سـاحة ا
عركة تلفت بعينه  ماذا رأى? بناناً مقطوعة فضل صورة حية من واقع ا الرؤوس نقل لنا ا
وجـمـاجم مسـلوقـة وجثـثـا تنـاثرت أشالؤهـا وتـقطـعت أوصالـها وانـظـر جتد عـلى السـاحة
وت بـاسمـ إنها الكـبيـرة عدداً من السـادة يلـفظـون انفاسـهم وكثـيرا من الـفتيـان يلـقون ا

ثقب العبدي ١٠٧ . (١) ديوان ا
(٢) األصمعيات: أصمعية ٦٩ ص ١٩٩ .

(٣) األصمعيات.
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صورة أخاذة من واقع حياة احلرب ب قبيلت هما جليم وعبدالقيس(٢).

فضل أخبـار القتلى بالـتفصيل فهم احلـارث بن الوضاح زعيم بنـي جليم وثعلبة ويـنقل ا
بن سيار فارسهم وابن قران فارس آخر فيهم ومن العبدي قتل فتى كر النسب(٣):

قـــــتـــــلـــــنـــــا احلـــــارث الـــــوضـــــاح مـــــنـــــهم
فـــــــــــــخــــــــــــرّ كـــــــــــــأنـه ســـــــــــــيـف دلــــــــــــوق

وقــــــــد قـــــــــتــــــــلـــــــــوا به مـــــــــنــــــــا غـالمــــــــاً
ـــــــــاً لـم تـــــــــؤشـــــــــبـه الـــــــــعـــــــــروق كـــــــــر

وســــــائــــــلــــــة بــــــثــــــعـــــلــــــبــــــة بـن ســــــيـــــر
وقــــــد أودت بــــــثــــــعــــــلــــــبــــــة الــــــعــــــلـــــوق

وأفــــــلـــــــتـــــــنــــــا ابـن قـــــــران جــــــريـــــــضــــــاً
تـــــــــمـــــــــر بـه مــــــــســـــــــاعـــــــــفـــــــــة حــــــــروق

ومـثل هـذه الـتفـاصـيل عـن الـقتـلـى يذكـر مـالك بـن ثـعلـبـة مـقـتل أربـعـة من أعـدائه وهم
عركة وصدرت «شريح وابن أم غضـبان وحبتر ومسـمع» وقد تناثرت جثـثهم على أرض ا

عنها الضباع والنسور بعد أن شبعت منها:(١)
تـــركـــنــــا شـــريـــحــــاً قـــد عــــلـــته بــــصـــيـــرة

كــــحــــاشـــيــــة الـــبــــرد الــــيـــمــــاني احملــــبـــر
ونـــحن فـــجـــعـــنـــا أم غـــصـــبـــان بـــابـــنـــهــا

ونـــحن كـــســـرنـــا الـــرمح فـي عـــ حـــبـــتــر
ونــــحـن تــــركــــنــــا مــــســـــمــــعــــاً مــــتــــجــــدال

رهـــــيــــــنـــــة ضـــــبـع تـــــعـــــتـــــريـه وأنـــــســـــر

ـوت فـهـو ـعـارك جنـد الـعـبـديـ واقـعــيـ في نـظـرتـهم إلى ا وخـارج دائـرة احلـرب وا
يــصــيب كل شيء يــطــوي األ ويـغــيــر من صــالح إلى طــالح واألمــثـلــة قــائــمـة فـي تـاريخ
وت ة كـثـيـرة إنـها حـتـمـيـة ا اإلنـسـانيـة في نـهـايـة إرم وعـاد وقبـيـلـة إيـاد وشخـصـيـات قـد

(١) البالذري: فتوح البلدان ١١٥/١ .
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فالدهر قصير األيام غرير األحداث.

ـوت نقـلهـا لنـا جـذل بن أشمط حـ خاطب إلى واقع احليـاة وا وهـذه الـنظـرة 
(٢): ابنه قائالً

أأمـــــــــــام إن الـــــــــــدهـــــــــــر أهـــــــــــلـك صـــــــــــرفـه إرمـــــــــــاً وعـــــــــــادا
وابـــــــــتــــــــزَّ داوداً وأخـــــــــرج مـن مـــــــــســــــــاكـــــــــنـــــــــهـــــــــا إيــــــــادا
وســـــمـــــا فـــــأدرك أســـــعـــــد اخلــــــيـــــرات قـــــد جـــــمع الـــــعـــــتـــــادا
فـــــاحــــــتـــــطـه والـــــدهـــــر يــــــعـــــقب بــــــعـــــد صـــــاحلــــــة فـــــســـــادا

ـثقب يـتتـبع أماكـنهـا ويتـغنى بـها ويـهتـم بتـحديد وجنـد الواقع في ظـعائن فـاطمـة فا
ـناطق اجلـغـرافيـة» الـتي تعـبـرها فـالـظعـائن تـخرج من «ضـبـيب» إلى «شراف» إلى «ذات «ا
ـينهـا وهي جتتاز منـطقة «فلج» إلى أرض مـستوية وهـنا تبدو رجل» وتكون «الذرانح» عن 
الـظـعـائن سـفنـاً عـلى امـتداد الـبـصـر تعـبـر بـحر الـرمـال فـهذه األمـاكن حتـمل إلى الـشـاعر

أجمل الذكريات:(١)
ـن ظـــــــــعـن تــــــــــطــــــــــلّـع مـن ضــــــــــبــــــــــيب

فــــــــمـــــــــا خـــــــــرجت مـن الـــــــــوادي حلــــــــ
مــــــــــررن عـــــــــــلـى شـــــــــــراف فــــــــــذات رجـل

ونـــــــــكــــــــ الـــــــــذرانـح بـــــــــالــــــــيـــــــــمــــــــ
وهـن كــــــذاك حـــــــ قـــــــطـــــــعن فـــــــلـــــــجــــــاً

كــــــــأن حــــــــمــــــــولــــــــهـن عــــــــلى ســــــــفــــــــ

ـثقب يخصص نوع اإلبل الـتي ظعنت بفاطـمة فهي إبل خراسانـية عراض الظهور وا
ضخام الرؤوس:(٢)

ثقب العبدي ص ١٤٢ . (١) ديوان ا
صدر ١٤٩ . (٢) نفس ا
صدر ١٥٦ . (٣) نفس ا
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يـــــــشـــــــبـــــــهـن الـــــــســـــــفـــــــ وهـن بـــــــخت
عــــــــراضـــــــــات األبــــــــاهــــــــر والــــــــشــــــــؤون

ـثـقب بدقـة وعـنـايـة في واقع هـذا الظـعن فـنـحن نـرى حرصـاً من صـاحـبة ويـتحـدث ا
ـثـقب على تـثقـيب «وصـواصهـا» ورفع جـانب من السـتائـر الـرقيـقة عـلى احلـداجة لـتشـاهد ا

األحبة عند الوداع وتنظر إلى من يودعها ح الفراق فتبدو محاسنها وجمال أثوابها:(٣)
ظـــــــهــــــــرن بـــــــكـــــــلـــــــة وســـــــدلـن رقـــــــمـــــــاً

وثـــــــقــــــ الـــــــوصــــــاوص لـــــــلــــــعـــــــيــــــون
أريـن مـــــــــحــــــــاســـــــــنًــــــــا وكـــــــــ أخــــــــرى

ــــــصـــــون مـن الــــــديـــــبــــــاج والــــــبـــــشــــــر ا

ـثـقب يـنـقـل لـنـا واقع حـزنه وفــزعه من رحـلـة صـاحـبــته وقـد أزمع أهـلـهـا ـمــزق كـا وا
الرحيل عند الصباح فراح يحدد ويعدد األماكن التي تعبرها الظعائن فقال:(١)

لـــــدن شــــــال أحـــــداج الـــــفــــــطـــــ غـــــديـــــة
عــلى جـــلــهــة الـــوادي مع الــصـــبح تــوسق

تــــــطــــــالـع مــــــا بــــــ الــــــرجــــــا وقــــــراقـــــر
عــــلـــــيـــــهن ســـــربــــال الـــــســــراب يـــــرقــــرق

ويـرتبط بـالـواقعـيـة مظـهر هـام من مـظاهـرهـا هو الـصـراحة فـحيـاة الـعبـديـ في بيـئة
تسلطة والقبائل الطامعة جعلتهم ينهجون مغرية بالبقاء فيها واحملافظة عليها من احليرة ا

منهجاً صريحاً في هذا الواقع مع أنفسهم ومع من حولهم.

ناذرة وهـذه الصراحة أورثـتهم جانبـاً كبيراً من اإليذاء واالعـتداء فهوجـموا من قبل ا
واستبيـحت منازلهم وكـثرت الغارات عـليهم وهذا مـا دفع بعض شعرائـهم إلى الثورة على

فضليات ٣٠١ . (١) ا
صدر السابق ٢٩٥ . (٢) ا
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الـنــعـمـان مـلك احلـيـرة وأطـلق الـشـاعـر يــزيـد بن اخلـذاق صـيـحـة مـدويـة عـنـدمـا رأى هـول
. الضربة وقسوة الهجمة وشراسة الغاره على بني قومه العبدي

وكـان صـريحـاً أمـام النـعـمـان فال مهـادنـة وال مـودة وكيف يـأتي الـود? وقـد رأى أهله
ا هي ثـورة على النـعمـان ألنه مخادع ـوت وإ وأبـناء قـبيلـته يسـامون األذى ويسـاقون إلى ا

كر ويبيت الغدر:(٢) وخائن يتعمد ا
لـن جتـــــــمـــــــعـــــــوا ودي ومـــــــعـــــــتـــــــبـــــــتي

أو يــــــجــــــمـع الــــــســــــيــــــفــــــان فـي غــــــمــــــد

ومــــــكــــــرت مــــــعـــــتــــــلــــــيــــــاً مــــــذلــــــتــــــنـــــا

ـــــــــكــــــــر مــــــــنـك عـالمــــــــة الــــــــعــــــــمــــــــد وا

وإزاء هذه الصراحة أعلن أنه يستعد للحرب ويتهيأ للثورة وليكن ما يكون:(١)
نــــعــــد لـــــيــــوم الـــــروع زعــــفــــاً مـــــفــــاضــــة

دالصــــــــاً وذا غــــــــرب أحـــــــــذ ضــــــــروســــــــا

ـثـقب فقـد كـان رجالً حكـيـماً يـعـلو فـوق اجلراح لـذلك اعـترف لـلـنعـمـان بالـقوة أما ا
والـغلـبـة وهدّأ اخلـواطـر الثـائـرة وأعلـن أن كثـيـرين غيـر عـبدالـقـيس أصابـهم بـطش النـعـمان
والـتمس منه الـعفـو والصفح عن أسـرى قبـيلته واسـتجاب الـنعـمان وأطلق سـراحهم وكانت

فرحة غامرة:
وأي أنـــــــــاس ال يـــــــــبــــــــــيح بـــــــــقــــــــــتـــــــــله

يــــوازي كـــبــــيــــدات الـــســــمــــاء عـــمــــودهـــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــانــــعم «أبــــيـت الــــلــــعن» أنـك أصــــبــــحت
لــــديـك لـــــكـــــيـــــز كــــهـــــلـــــهـــــا وولـــــيـــــدهــــا

فضليات ٢٩٧ . (١) ا
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وأطــــلــــقــــهم تــــمــــشي الــــنــــســــاء خاللــــهم
مـــــفـــــكـــــكــــــة وسط الـــــرجـــــال قـــــيـــــودهـــــا

إنـهـا جوانـب من واقع احلـياة فـيـهـا صـراحـة وصـدق وفيـهـا اعـتـراف بـواقع يـعـيشه
اإلنسـان فاحلـياة هـذا شأنـهـا مخـتلـفة اجتـاهاتـها الـفـرسان يـثورون والـعقالء يـصلـحون

نع استمرارها. واحلرب تشتعل والسلم يطفئ لهيبها و

ـنـصـفـات ـفــضل وغـيـرهـا مـن ا وإلى جـانب مـاذكــرنـا من أمـثـلــة لن أغـفل مـنــصـفـة ا
الشعرية عند العبدي وجميعها تعمق وترسخ واقعية الصراحة ومبدأ الصدق عندهم.

التصوير الفني:

األدب روح احلـياة وجـدولـهـا الرقـراق يـصب في نـهر الـوجـدان اإلنـساني ويـنـساب
ـشاعر الـبشرية واخلـيال جوهر األدب في ظـله تتالقى األشياء صافياً رقـيقًا في أوصال ا
في إخاء جـميل وتـتـعانق في مـودة لغـويـة ومن هنـا رقص الشـعـراء في سالسل ذهبـية من
الـتـشبـيـهـات واالستـعـارات وقـدموا لـنـا عـبر الـزمن صـورًا حـية وبـاقـات شعـريـة تـرنو في

شموخ وتتطلع في كبرياء(١).

رء أبداً شغوف بنقل ما حوله من مشاهد سبق يل إلى التصوير فطرة إنسانية فا وا
ــهـا وبـرع في عـرضـهـا والـصــورة الـشـعـريـة جتـذب فـيـنـا غـيـره إلـيـهـا(٢) فـأجـاد في تـقـد
مـشاعـرنا وتشـد عقـولنـا ألن رسم الواقع اإلنـساني بـلوحـات فنـية بـاهرة هـو الذي يـجعـلنا

نستمتع بها ونقبل عليها.

وقد شـاع التصوير في شعـر العبدي واتسعت فـيه مكانة للتـشبيه واالستعارة ونزع

(١) دكتور مصطفى ناصف: الصورة األدبية ٥٩ .
(٢) عبداحلميد حسن: األصول األدبية ١٢٠ .

(٣) دكتور شوقي ضيف: العصر اجلاهلي ٢٢٦ .
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ه احملـيط بـه ومن واقـعه الذي الـشـاعـر الـعـبـدي مـنزعًـا حـسـيـاً في صـوره يـنـتـزعـها مـن عا
يـعـيش فيه وقـد منـحـته البـيـئة وضـوحاً وبـساطـة في الـرؤيا ومن هـنـا جاءت صـوره حسـية
واضـحـة ال غـمـوض فـيـهـا وال تـعـقـيـد وكـمـا يـقـول الـدكـتـور شـوقي ضـيف:(٣) «لـيس فـيـهـا

راتها وشعبها الفكرية». أشراك ذهنية تضل في 

فالشـاعر لم يخرج أبـعد من حدود قـبيلته وبـيئته ولم يـتخيل إال ما يـراه حوله وما هو
ماثل أمامه فصوره في أغلبها بصرية تمتاز بالبساطة وتعتني باحلركة.

فـضل العبدي أن يـصور لنـا لقاء بني جلـيم مع قومة في مـعركة طريف فعنـدما أراد ا
وأن يـحـدثـنا عن كـثـرة عددهم وشـدة انـدفـاعهم اسـتـعمـل صورة الـسـحاب وصـورة الـسيل
فاللجيميـون سحاب منهمر شديد البرودة والعـبديون سيل متدفق يغمر كل ما حوله وتضيق

به الطريق والسحاب والسيل منظران حسيان مشاهدان من واقع البيئة:(١).
فــــــجــــــاءوا عــــــارضــــــاً بــــــرداً وجــــــئــــــنــــــا

كـــــمــــــثـل الـــــســــــيل ضــــــاق بـه الـــــطــــــريق

وفي تـصـويــر شـدة الـضـربــة في مـقـتل احلـارث الــوضـاح زعـيم بـنـي جلـيم اسـتـخـدم
فضل السيف صورة حسية مشاهدة وواضحة فقال:(٢) ا
قـــــتـــــلـــــنـــــا احلـــــارث الـــــوضـــــاح مـــــنـــــهم

فـــــــــــــخــــــــــــرّ كـــــــــــــأنـه ســـــــــــــيـف دلــــــــــــوق

وشاعر عبدي يصف لنا رمحه وقد اخترق جسم عدوه فاختار خرطوم النسر صورة
مرئية يعبر بها عن سرعة الطعن وقوة الضرب فقال:(٣)
تــــــــــركـت الـــــــــــرمـح يــــــــــبــــــــــرق فـي صـاله

كــــــــأن ســــــــنــــــــانـه خــــــــرطــــــــوم نــــــــســــــــر

(١) األصمعيات: ١٩٩ .
(٢) األصمعيات: أصمعية ٦٩ ص ١٩٩ .

فضليات: مفضلية ١٣ ص ٧٠ . (٣) ا
(٤) األصمعيات: أصمعية ٥٨ ص ١٦٤ .

(٥) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٣٨٦/١ .
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مزق في معـرض حديثه عن ناقـته وتأثير رجـله في جنبهـا وقد انحصـر عنه الوبر وا
هارة السة اخـتار أفـحوص الـقطـا صورة حـسيـة فالـقطـاة تعـد مكـانهـا  تـاركاً أثـراً من ا

وتسوّيه بدقة لتطمئن إليه وتبيض فيه:(٤)
وقـــد تـــخـــذت رجـــلـي لـــدى جـــنب غـــرزهـــا

ـــطــرق نـــســيـــفـــاً كـــأفـــحـــوص الـــقـــطـــاة ا

ويـزيـد بن اخلذاق أراد أن يـعـبـر عن حـالته وهـو يـدرج في الـقـبر إذ يـصـبح كـاخملراق
الـتي يـلـهو بـهـا الصـبـيـان وكان هم أهـله أن يـعلـنـوا نـبأ مـوته لـيقـتـسـموا أمـواله وقـد أسدل

(٥): شاهد صورها يزيد قائالً الستار على حياته فهي صورة من الواقع ا
ــــــــا رجل وحـــــــمــــــــلــــــــونـي وقـــــــالــــــــوا أ

وأدرجــــــــــونـي كــــــــــأنـي طـي مــــــــــخــــــــــراق

ــــال وارفـــــضت عـــــوائــــدهم وقــــســــمـــــوا ا

وقـــــــال قـــــــائـــــــلــــــــهم: مــــــــات ابن خـــــــذاق

ـصقولـة البيـضاء وقد تـدلى عليـها الذهب ـثقب وهو يـتحدث عن تـريبة صـاحبته ا وا
فأضفى عليها جماالً جلأ إلى لون العاج األبيض ونقل لنا هذه الصورة احلية فقال:(١)

ومــن ذهـب يـــــــــــلـــــــــــوح عــــــــــــلـى تـــــــــــريـب

كـــــلـــــون الـــــعـــــاج لـــــيس بـــــذي غـــــضـــــون

ـثقب أيضاً وهو يـتحدث عن عفـة أقواله وبعده عن الولـوغ في أعراض الناس وعدم وا
غيبتهم تناول صورة السبع اجلائع فقال:(٢)

ال تــــــــــرانـي راتــــــــــعــــــــــاً فـي مــــــــــجــــــــــلـس

فـي حلــــوم الــــنــــاس كــــالـــــســــبع الــــضــــرم

ثقب العبدي ١٥٩ . (١) ديوان ا

ثقب العبدي ٢٢٩ . (٢) ديوان ا
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هــذه األمـثـلـة وغــيـرهـا تـنــهض أدلـة عـلى أن صــورة الـشـاعـر الــعـبـدي حـســيـة تـمـتـاز
بالبساطة والوضوح وال تنقصها احلركة ومنتزعة من بيئته وحياته.

ولكن هل معنى ذلك أن نقول بنفي الصـور العميقة والتي فيها جانب من الغموض في
. شعر العبدي

ثـقب وهو يـصف لنـا سرعة نـاقته فـقد عقـد مقـارنة ب مثل هـذه الصورة نـلقـاها عـند ا
سرعـة حركة الـيدين عـند النـائحـة ابنة اجلـون وترجـيعهـا لتـدق صدرها وهي حتـمل مجـلدها
وسرعـة حركـة اليدين عـند الـناقـة وهي ترجـعها إلـى صدرها مـسرعـة في عدوهـا نشـيطة في
حركـتها وتزعم األخبار أن ابـنة اجلون امرأة من كندة كـانت تستخدم اجمللـد عندما تنوح على

ثقب هذه الصورة فقال:(٣) وتى ويبدو أنه كان لها شهرة في هذا اجملال وقد نقل لنا ا ا
ـــا أوب يـــديـــهــــا إلى حـــيـــزومـــهـــا فــــوق حـــصى الـــفـــدفـــد كـــأ
نــــوح ابــــنـــــة اجلــــون عــــلى هـــــالك  تــــنــــدبـه رافــــعــــة اجملــــلــــد

ـمتـده تـضم عـنـاصر ويـهـمنـا أن نـشـيـر إلى أن شعـر الـعـبـدي لم يـخل من الـصـور ا
شاهد وفنية التصوير. احلركة والصوت واللون وال تنقصها البراعة في عرض ا

فضل يصور لـنا بداية معركة طريف رماية كثـيفة من السهام و ويتقدم الفرسان فا
شاة». - ويتقابل عـاصرة «لتغطيـة زحف ا واألمر في هـذه الرماية كمـا يقولون في احلرب ا
اجلمـعان ويـبـدأ الطـعان بـالرمـاح وعـندمـا تشـتـد احلرب ويـستـعـر أوارها يـترك احملـاربون
الـرماح ويـسـلـون الـسـيوف يـضـربـون الـهـامات ويـفـلـقـون الـرؤوس ويذيـقـونـهـا طـعم الروى
وت أفواههم عركـة عن قتلى من الفتيـان  فخر الشباب وزيـنة القبيلـة وقد قلص ا وتـنجلي ا

ـثـقب الـعـبـدي ٢٨ أوب: سـرعة تـقـلـيب الـيـدين في الـسـيـر احليـزوم: الـصـدر ووسـطه الـفـدفد: (١) ديـوان ا
ـرتفع الذي فيه صالبـة اجمللد: خرقة سـوداء تشير بهـا النائحة كان ا األرض الغليـظة ذات احلصى أو ا
وفي «اللـسان» اجمللـد قطعة مـن جلد تمـسكهـا النائـحة بيـدها وتلطـمه بها وجـهها وخـدها وقال أبـو عبيد

اجمللد خرقة تمسكها النائحة بيدها إذا ناحت.
(٢) األصمعيات: ١٩٩ .
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ورقق شـفـاهـهم وفي الـسـاحـة من الـفرسـان قل أن جنـد فـيـهم فـارسـاً صـريـعـاً بـدون سهم
قاتل ويحاول بعض الفرسان احلركة والـقيام لكن السنان الذي أصابه أو القرن الذي نفذ
وت وبعد ذلك تشبع الـسباع من جثث الفريق وتمضي فيه يستقر فـي جسمه ويحمل له ا
وهي تـتـجـشأ لـكـثـرة مـا تـنـاولت من الـطـعـام ويـسيـطـر احلـزن واأللم وتـبـكي الـنـسـاء قـتلى

الطرف وتصحل أصواتها من شدة البكاء.

ـعـركـة هـذه الـصـورة الـفـنـيـة  دافـقـة احلـيـويـة وفـيـهـا ـفـضل تـنـاول مـن قـلب ا إن ا
ـا هي تتـحرك أمـامـنا في مـشاهـد واضحـة وسريـعة احلـركة الصـدق واجلـمال حـتى كأ

وجميلة العرض:(٢)
وَبــــــــسـل أن تـــــــرى فــــــــيــــــــهم كــــــــمــــــــيّـــــــاً

كـــــــــــبــــــــــا لـــــــــــيــــــــــديـه إال فـــــــــــيـه فــــــــــوق
يــــــهــــــزهــــــز صـــــعــــــدة جــــــرداء فــــــيــــــهـــــا

ـــــــــوت أو قــــــــرن مــــــــحـــــــــيق ســــــــنــــــــان ا
فـــــألـــــقـــــيـــــنـــــا الـــــرمـــــاح وكـــــان ضـــــربـــــا

مـــــــــقــــــــــيـل الــــــــــهـــــــــام كـل مــــــــــا يـــــــــذوق
كــــــأن هــــــزيــــــرنــــــا يــــــوم الــــــتــــــقــــــيــــــنـــــا

هـــــــــزيــــــــر أبـــــــــاءةٍ فـــــــــيــــــــهـــــــــا حـــــــــريق
بــــــــكـل مــــــــجـــــــــالــــــــة غــــــــادرت خــــــــرقــــــــا

مـن الــــــفــــــتــــــيــــــان مــــــبـــــــســــــمــــــة رقــــــيق

ـتدة ندرك أن وبـعد أن عرضـنا للـصور احلـسية وتـناولنـا صوراً واضـحة وعمـيقة و
الحـظة الدقـيقة ويـجسم لنـا الصورة جتـسيماً ـوازنة الواضـحة ويكـتفي با التشـبيه يعـتمد ا
فيد أن نتناول روافد هذا التشبـيه عند العبدي وهي كثيرة لكننا يبرز جمالها ويـكون من ا

سنقف عند أهم رافدين هما: البيئة البحرانية واحلياة اإلنسانية.

ثقب العبدي: ١٤٨ . (١) ديوان ا
صدر ١٨٨ . (٢) نفس ا
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الـبيئة البحرانـية : لقد عرفنا أن الـعبدي يقتربـون من البحر فهم ينتـزعون تشبيهاتهم
. الح من مشاهداتهم البحرية كالسفينة واللؤلؤ وا

ثقب في تشبيهاته عندما يصف ظعائن فاطمة فيقول(١): فالسفينة يستغلها ا
وهـن كــــــذاك حـــــــ قـــــــطـــــــعن فـــــــلـــــــجــــــاً

كــــــــأن حــــــــمــــــــولــــــــهـن عــــــــلى ســــــــفــــــــ

ثقب وجتتاز الرمال سفينة طويلة تمخر عباب البحر(٢): والناقة التي حتمل ا
كــــــأن الـــــــكـــــــور واألنـــــــســــــاع مـــــــنـــــــهــــــا

عـــــــــــلــى قـــــــــــرواء مــــــــــــاهــــــــــــرة دهـــــــــــ

ـثـقب دمـوعه الـغـالـيـة بـأنـهـا حـبـات من الـلـؤلـؤ الـنـفـيس وقـد انـفـرط عـقـدهـا ويـصف ا
فتبعثرت.(١)

فضل نفس التشبيه فيصف انحدار دموعه بلؤلؤ يتحدر في عراه:(٢) ويتناول ا
فـــــــــدمـــــــــعـي لــــــــــؤلـــــــــؤ ســـــــــلـس عـــــــــراه

ـــــــهــــــاوي مــــــا يـــــــلــــــيق يــــــخـــــــر عــــــلى ا

عـلى قائالً ال تظننا الحـ فيخاطب ابن ا ويـنتزع يزيد بن اخلذاق تـشبيهه من واقع ا
كوس والضرائب:(٣) الح الذين يرضون باجلور ويدفعون ا كا

ــــعـــلى خــــلـــتــــنـــا وحــــســـبــــتـــنـــا أال ابن ا

ــــاكــــســــ مــــكــــوســـا صـــراري نــــعــــطي ا

صدر ٦٣ . (١) نفس ا
(٢) األصمعيات ١٩٩ .
فضليات: ٢٩٧ . (٣) ا

(٤) األخفش:  كتاب االختيارين ٢٥٢ .
ثقب العبدي ٢٣ . (٥) ديوان ا



-   ٢٤٥  -

فـضل وهو يصف سـرعة فرس واسـتخدم الـعبديـون النـخلة في تـشبيـهاتهـم فا
عركـة فعنقـها نخـلة طالت يتـقدم أمامـها وهي تمد بـذنبها ابن قران وقـد فرت من أرض ا

للخلف ليكون أشد لعدوها وأسرع في شرودها(٤):
تــــــــشـق األرض شـــــــائــــــــلــــــــة الـــــــذنــــــــاني

وهـــــــاديـــــــهـــــــا كــــــــأن جـــــــذع ســـــــحـــــــوق

ثقب مـظاهر العـمران في البـحرين وما فيـها من قصـور شاهقة فـيعمد إلى ويسـتغل ا
تشبيه ناقته وقد سمنت وطال سنامها بالقصر فيقول(٥):
يـــــــنـــــــبي جتـــــــالـــــــيـــــــدي وأقـــــــتـــــــادَهـــــــا

نــــــــاوٍ كــــــــرأس الــــــــفَــــــــدن الـــــــــمُــــــــؤيــــــــد

وهـذا التـشـبيه وإن جـرى عـليه كـثيـر من الـشعـراء إال أن قـصور الـبحـرين وحـصونـها
مشهورة وأخص بالذكـر قصور سماهيج إحدى مدن البحـرين وفيها يقول الشاعر أبو دؤاد

األيادي(١):
وإذا أعــــــــــرضـت نــــــــــقــــــــــول قــــــــــصــــــــــور

مـن ســــــــمــــــــاهــــــــيج فــــــــوقــــــــهــــــــا آطـــــــام

ثقب ـا عرفوا في بيـئتهم من حـيوان وطيـر فا وفي تشـبيهـات العبـدي جند اهتـماماً 
يصف نـاقته بالـنشاط والـسرعة وكـأن هراً قد عـلق يعقـد حزامهـا وأنشب أظفـاره فيها وهي
تصـده عـنـهـا ولكن هـيـهـات فهـو يـزيـدهـا أذى وهي تسـرع لـتـنجـو مـنه وكـأنـها قـطـاة اشـتد

عطشها فهي تسرع في طيرانها ح ورودها(٢):
كــــأن جــــنــــيــــبــــاً عــــنــــد مــــعــــقــــد غــــرزهـــا

تـــــــــراوده عن نـــــــــفــــــــسـه ويُـــــــــريــــــــدُهــــــــا

(١) األصمعيات: ١٧١ .
ثقـب العبـدي ٩٥ اجلنـيب: الهـر غرزهـا: رحلـها يـريدها: يـقصـدها وروى أبـو عبـيده ويـزيدها (٢) ديـوان ا

اذى كلما زاولته وأبعدته وذكر األنباري كأن ابن اوى عند معقد غرزها. واجلون: القطا. تقاذف: تباعد.
(٣) األصمعيات: ١٦٤ .

عـرس: مكـان النزول س األرض مـنه إذا برك ا ـثقب الـعبدي ١٧٤ الـثفـنات: ركب الـبعيـر وما  (٤) ديوان ا
آخر الليل باكرات الورد: مبكرات جون : سود.
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تــــهـــــالك مـــــنه فـي الــــنَــــجـــــاء تــــهـــــالــــكــــاً
تـــــقـــــاذف إحــــدى اجلـــــون حـــــان ورُودُهــــا

مزق يذكر مثل هذا قائالً(٣): وصورة الهر مألوفة عند العبدي وعند غيرهم فا
تــــرى أو تــــراءى عــــنــــد مــــعــــقــــد غــــرزهـــا

تـــــــــهـــــــــاويـل مـن أجـالد هـــــــــر مـــــــــعـــــــــلق

ـثقب يـعود إلى تشـبيه بـروك الناقـة بآثار الـقطـا عندمـا تعـرس ليالً فال حتدث جـلبة وا
ا هو نزول خفى فهو يقول(٤): وال ضوضاء إ

كــــــأن مــــــواقـع الــــــثــــــفــــــنـــــــات مــــــنــــــهــــــا
مــــــــعـــــــــرس بــــــــاكـــــــــرات الــــــــورد جــــــــون

ويـشـبه نــاقـته بـثـور وحـشي فـيه سـفـعــة وسـواد وقـد امـتـدت خـطـوط مـلـونـة في ظـهـره
ومناطق أخرى من جسده فيقول(١):

كــــــــــــــأنــــــــــــــهـــــــــــــا أســــــــــــــفـعُ ذو جُـــــــــــــدةٍ
ـــــــــــسُــــــــــــدُه الــــــــــــوبـلُ ولــــــــــــيـل سَـــــــــــدِ

ودع ويشبه النسوة الظاعنـات وقد اشرأبت أعناقهن ومددن أبصارهن ينظرن إلى ا
بغزالن تمد أعناقها إلى دانيات العضون(٢):

كـــــــــــغـــــــــــزالن خـــــــــــذلـن بـــــــــــذات ضـــــــــــأل
تــــــنـــــوش الـــــدانــــــيـــــات من الــــــعـــــضـــــون

ثقب العبدي ٣٧ األسفـع: الثور الوحشي فيه سواد يضـرب إلى حمرة اجلدة: خطوط في الظهر (١) ديوان ا
ـسده: يـطويـه أي أنه أكل ما نـبت الوبل عـلـيه وليل سَـدي: ليل نـدى فـالسـدى مثل الـندي بـيض وسود. 

سد ما كان من السماء في الليل والندى ما كان منها في النهار.
ثـقب العبدي ١٥٤ خـذلن: نافرن تنـوش: تناول ذات ضـأل موضع شبه الشـاعر النسـاء بالغزال (٢) ديوان ا

في مجال األع ودقة األجسام ورشاقة القوام.
(٣) احلماسة الشجرية ٦/١ .

(٤) األصمعيات ١٦٩ .
فضليات ٢٨٧ . (٥) ا
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ويشبه مسعود بن سالمة خيولهم بالنسور اجلارحة قائالً(٣):
مــــعــــاقــــلــــنــــا فـي احلــــرب جــــرد كــــأنــــهـــا

أجــــــادل في جــــــو الــــــســــــمــــــاء كــــــواســـــر

عركة باجلراد فيقول(٤): فضل كثافة النبال في أرض ا ويشبه ا
كـــــــــأن الــــــــنـــــــــبـل بـــــــــيـــــــــنـــــــــهـم جــــــــراد

تــــــــــكــــــــــفـــــــــيـه شــــــــــآمــــــــــيــــــــــة حــــــــــريق

ويخـتـار ثعـلبـة بن عـمرو الـغديـر لـيشـبه به درعه فـشآبـيت الغـيث عـندمـا تـتسـاقط على
الغدير تترك على صفحة مـائه دوائر واهتزازات وهذا شأن الدرع فهي منسوجة من حلقات

ومزردة على شكل هذه االهتزازات(٥):
بــــــيــــــضــــــاء مــــــثل الــــــنــــــهـى ريح ومــــــده

شـــــآبــــيـب غـــــيث بـــــحــــفـش األكم صـــــائف

ا اذج من الـبيـئة الـبحـرانيـة  واألمـثلـة في هـذا اجملال كـثيـرة وحسـبنـا أننـا تنـاولنـا 
ا يعيش فيها من حيوان وطيور . فيها من بحر ونخل وقصور و

ت بصلة إلى النـواحي االجتماعية واالقتصادية احلياة اإلنسانيـة: وأعني بها كل ما 
ـثقب وقـد نهض آخر الـليل يـرحلـها ضـاقت وتأوهت آهـة الرجل احلزين والنفـسيـة فنـاقة ا
ا لسان حـالها يقول «أمـا في نفس هذا الرجل من إشفاق الذي يـذعن للقضاء الـنازل وكأ
ـثقب أن تـشكـو إليه نـاقته فـيسـتخـدم التـشبيه يحـمله عـلى أن يرحـمني ويـرأف بي» ويؤلم ا

ليعبر لنا عن كل هذه األحاسيس فيقول(١):
إذا مــــــــا قــــــــمـت أرحــــــــلــــــــهــــــــا بــــــــلــــــــيل

تــــــــــــــأوة آهـــــــــــــة الــــــــــــــرجـل احلــــــــــــــزيـن

: احلزام دينه: عاد. ثقب العبدي ١٩٤ الوض (١) ديوان ا
(٢) العسكري: الصناعت ٤٥٠ .

(٣) اين طباطبا: عيار الشعر ٤٤٩ .
: حديث األربعاء ١٦٤ . (٤) طه حس
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تــــــــقــــــــول إذا درأت لــــــــهــــــــا وضــــــــيــــــــني
أهــــــــــــــــذا ديـــــــــــــــنــه أبـــــــــــــــدًا وديــــــــــــــــنـي

ـعيب(٢) وجـار عـليه ابن ولـقد ظـلم أبـو هالل العـسـكـري هذا الـشـعر عـنـدما عـده من ا
طباطبا(٣) إذا اعتبره من احلـكايات الغـلقة وأنـصفه الباحـثون احملدثون وقـال فيه طه حس

«إنه من أروع ما قاله الناس»(٤).

ـمـزق عـنـدمـا تـهـجم عـلـيه الـهـمـوم وتـطـارده األهـوال يفـزع إلـى التـشـبـيه بـالـرجل وا
لدوغ قائالً(٥): ا

نـــبـــيـت الـــهـــمـــوم الـــطـــارقــــات يـــعـــدنـــني
ــــطــــلق كـــــمــــا تــــعــــتــــري األهـــــوال رأس ا

ثقب وقـد راح يضم رجليه إلى صـدره مخافة أن وهذا التـشبيه للـملدوغ يـتكرر عنـد ا
يتسرب األلم إلى جميع جسمه ويقول(١):

فـــــبـت أضم الـــــركــــــبـــــتـــــ إلـى احلـــــشـــــا
كــــــأني راقـي حــــــيــــــة أو ســــــلــــــيــــــمــــــهـــــا

تطاير من ثقب في التشـبيه فاحلديد ا ونخالة الـبيادر في مواسم احلصاد يستـغلها ا
ـقـارعـة يـشـبه نـخـالـة األقـواع الـتي تـتـطـايـر أثـنـاء عـمـلـيـة تـنـقـيـة احلب بـعـد شــدة الـقـتـال وا

احلصيد(٢):
ــــــــشـــــــــاريُّ احلــــــــديـــــــــدِ كـــــــــأنه وطـــــــــارٍ قُ

نــــخــــالــــةُ أقــــواع يــــطــــيــــرُ حَــــصــــيــــدُهــــا

ثقب العبدي  ٢٣٨ . (١) ديوان ا

ثقب العبدي  ١١٣ . (٢) ديوان ا
(٣) األصمعيات: ١٩٩ .

(٤) البالذري: فتوح البلدان ١١٥/١ .
اط ثيـاب من صوف ملونـة تطرح على األحداج والـرقم ضرب من الثياب ثقب الـعبدي: ٦٥ واأل (٥) ديوان ا

اخملططة والشقر الدم واللون األحمر.
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قاتـل وقعـقعة فـضل عندمـا حتدث عن أصـوات ا واحلرائـق في الغابـات استخـدمه ا
اسلحتهم وكأنها غابة حتترق فتتقصف أغصانها وتهوي أشجارها(٣):

ــــــا الـــــــتــــــقـــــــيــــــنــــــا كــــــأن هـــــــريــــــرنـــــــا 
هـــــــــريــــــــر أبـــــــــاءة فـــــــــيــــــــهـــــــــا حـــــــــريق

واسـتغل شعـراء عبدالـقيس األثواب وألـوانها في تـشبيـهاتهم فـالشاعـر مالك بن ثعـلبة
اني مخطط بألوان حمراء(٤): يتحدث عن دماء شريح وقد سالت على األرض بأنها 

تـــركـــنــــا شـــريـــحــــاً قـــد عــــلـــته بــــصـــيـــرة
كــــحــــاشـــيــــة الـــبــــرد الــــيـــمــــاني احملــــبـــر

ثـقب فـظعـائن لـيـلى تغـطى أحـداجهـا بـأثواب ولـون الدم يـسـتـخدم في الـتـشبـيه عـنـد ا
حمراء كالدم(٥):

ــــــاطــــــهــــــا قـــــــد عــــــلت مـن فــــــوقــــــهــــــا أ
وعــــــــلـى األحــــــــداج رقـم كــــــــالــــــــشــــــــقــــــــر

وثعلبة بن عمرو يشبه الشباب بثوب فهو سرعان ما يتغير ويبلى(١):
عــــــــــمــــــــــرك هـل تــــــــــدريـن أن الــــــــــفــــــــــتـى

شـــــــــبـــــــــابه ثـــــــــوب عـــــــــلــــــــيـه مـــــــــعــــــــار

مرات أثواب مخططة في قلب الصحراء والبيئة البحرانية(٢): والطرق وا
فــي الحـب تـــــــــــــــعــــــــــــــزف جـــــــــــــــنــــــــــــــاتـه

مــــــنــــــفــــــهـق الــــــقــــــفــــــرة كــــــالــــــبــــــرجــــــد

عمرون والوصايا ٤١. (١) السجستاني: ا
ـثقب الـعبـدي ٣١ والالحب: الطـريق مـنفهـق: واسع والبـرجد: الـثوب اخملطـط وتعزف جـناته: (٢) ديوان ا

صوت الرياح يتوهمه أهل البادية من أصوات اجلن.
فضليات ٢٩٥ . (٣) ا

(٤) مصطفى ناصف: الصورة األدبية ص ٥٩.
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ـفـرمـة اجلـزار» والـلـحم عـلـيـهـا عـنـدمـا أراد أن يـصور ويسـتـعـ يـزيـد بن اخلـذاق «
للنعمان عدم قدرته على الفتك بهم وذبح رجالهم فقال(٣):
أحـــــــســــــبـــــــتــــــنـــــــا حلــــــمـــــــاً عــــــلـى وضم

أم خــــــلــــــتـــــــنــــــا فـي الــــــبــــــأس ال جنــــــدي

لـدوغ واألثـواب ولون ـسـكـ والرجـل ا فاألمـثـلـة التي عـرضـنـاها وتـمـثـلت في آهة ا
الـدم واللـحم ونـخـالـة الـبـيـادر وحـريق الـغـابات كـلـهـا تـدخل ضـمن الـنـواحي االقـتـصـادية

واالجتماعية والنفسية.

وبـعد أن فرغنا من التـشبيه نأتى إلى االسـتعارة الركن الهام الـثاني في الصورة التي
ـا كانت كـما يـقول رسمـهـا شعـراء عبـدالقـيس واالستـعارة في شـعـرهم أقل بروزاً ألنـها ر

الباحثون(٤) حتتاج إلى جهد وأناة وتعتمد على مافي الكلمة من حمل أو خصب كامن.

فثـعلبـة بن عمرو يـستخـدم االستعارة وهـو يصف لنـا صالبة رمحـه وشدة اختراقه ال
يتـمايل فيـما يصادف وال يـعوج مسـيره فهـو رمح يعجب كل نـاظر اليه ومـتذوق ألفعاله وبه
عـركة أمامنا حيـواناً مفترساً وأرضـاً احمرت أطرافها يـشهد احلرب احلامـية كذلك تبدو ا

لكثرة ما سفك من الدماء(١):
ومـــــــــطــــــــرد يــــــــرضـــــــــيـك عــــــــنـــــــــد ذواقه

ــــضـي وال يــــنـــــآد فـــــيــــمـــــا يـــــصــــادف و
بـه أشــــــهـــــد احلــــــرب الـــــعــــــوان إذا بـــــدت

نـــواجــــذهـــا واحــــمـــرّ مــــنــــهـــا الــــطـــوائف

ـوت ألعــدائه اسـتـخـدم وعـنـدمـا أراد حــريث أن يـتـحــدث عن قـوة سـيـفه وأنـه يـحـمل ا
االستعارة فسيفه يقطر موتاً بدالً من قوله يقطر دماً(٢):
مــــــــــهـــــــــنــــــــــد مـــــــــنـه الـــــــــردى يــــــــــخـــــــــر

فضليات رقم ٧٤ ص ٢٨٣ . (١) ا
(٢) البحتري: احلماسة ٣٩ .

صدر السابق ١٠٣ . (٣) نفس ا
(٤) ابن الشجري: احلماسة الشجرية ٦/١ .
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أألمـــــــــنـــــــــا الــــــــــيـــــــــوم الــــــــــذي يـــــــــفـــــــــر

وهـذه االسـتـعـارة من الـبـيـئـة الـرعـويـة الـتي تـعـرف احلـلب وجتـيـده وقـد اسـتـعـان بـها
الشاعر ليدلل أمامنا على خبرته باأليام ومعرفته للتجارب وحنكته مع الزمان(٣):

ولــــــقـــــــد حـــــــلــــــبـت الـــــــدهــــــر أشـــــــطــــــره
وعــــــــــــــــــرفــت مـــــــــــــــــا أتــى مــن األمـــــــــــــــــر

وهـذا شـاعـر مـحـارب يـسـتـخـدم االسـتــعـارة في مـجـال وصف الـسـيف وقـد تـطـايـرت
الرؤوس من شدة الضرب(٤):

إذا مـــا انـــتــــضـــيــــنـــاهـــا لــــيـــوم كــــريـــهـــة
رأيت لـــــهـــــا هـــــام الـــــعـــــدى تـــــتـــــطـــــايـــــر

وفي شـعـر الـعبـديـ إشـارات إلى أنـهم اسـتـخدمـوا األصـبـاغ الـبـديعـيـة وأنـهـا جاءت
عندهم كغيرهم من اجلاهلي وحسبنا أننا وجدناها.

فالطباق عند يزيد بن اخلذاق في يخفي ويبدي وفي ودي ومعتبتي(١):
نــــــــــــعــــــــــــمـــــــــــــان إنـك خــــــــــــائـن خــــــــــــدع

يــــخـــــفي ضـــــمــــيـــــرك غــــيـــــر مــــا يـــــبــــدي
✸✸✸✸✸✸✸✸

لـن جتـــــــمـــــــعـــــــوا ودي ومـــــــعـــــــتـــــــبـــــــتي
أو يــــــجــــــمـع الــــــســــــيــــــفــــــان فـي غــــــمــــــد

ـمـزق الــعـبــدي جنـد مــطـابــقـات بـ تــهـامــة وجنـد وعــمـان والــعـراق واجلـ وعـنــد ا
والشجاعة والبخل واجلود والسوء والصالح:(٢)

فــــإن يُـــتــــهــــمــــوا أجنــــد خالفــــاً عــــلـــيــــهمُ
وإن يــعــمِــنـوا مــســتــحــقــبي احلــرب أعـرقِ

فضليات: ٢٩٥  ٢٩٦ . (١) ا
(٢) األصمعيات: ١٦٥ .

ثقب العبدي ١٥٨ ١٦٣ . (٣) ديوان ا
(٤) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٣٨٦/١ .
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وإن يــجـبُــنــوا تــشـجُـع وإن يـبــخــلــوا جتـد
وإن يــــخـــرُقــــوا بـــاألمـــر تــــفـــصـل وتـــفـــرق

قابالت فهو يقول(٣): طابقات وا ثقب وردت مثل هذه ا وفي نونية ا
أريـن مـــــــــحــــــــاســـــــــنًــــــــا وكـــــــــ أخــــــــرى

ــــــصـــــون مـن الــــــديـــــبــــــاج والــــــبـــــشــــــر ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــلــــــون ربـــــــاوة وهـــــــبـــــــطن غـــــــيـــــــبــــــاً
فـــــــــلـم يــــــــرجـــــــــعـن قـــــــــائــــــــلـــــــــة حلــــــــ

وفي مرثية يزيد بن اخلذاق جند جناساً ناقصاً حيث يقول(٤):
هل لــــلــــفــــتى مـن بـــنــــات الــــدهــــر من واق

ــــــــــوت من راق أم هـل لـه من حــــــــــمـــــــــام ا

ظواهر عروضية:

قطع الـشعـر الـعربي مـسافـات طويـلة واحـتمـل تطـورات كثـيرة حـتى وصل إلى درجة
ـوسيـقيـة وأول صورة راقـية ألنـغام شـعرنـا العربي عـاليـة من البـنيـة الفـنية ووالدة الـنغـمة ا
ومـوسـيـقـاه اجلـمـيـلـة هي صـورة الـعـصـر اجلـاهـلي الـذي ولـد في قـلب الـصـحـراء واطـراف

اجلزيرة العربية(١).

فاألوزان واألوضـاع الشعـرية اخملتـلفـة تضرب جـذورا ًعميـقة في أغوار الـتاريخ ولذا
ا امـتد إلى مـا قبل كـان طبـيعـيـاً أن ال يقف عـمر الـقافـيـة والوزن عـند حـدود مائـتي عـام وإ

ذلك بكثير(٢).

(١) شوقي ضيف: في النقد األدبي ص ١٠٠ .
(٢) تاريخ الشعر اجلاهلي: جنيب البهبيتي ٨٩.

(٣) زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ٦٤/١ وتاريخ األدب العربي لبروكلمان.
(٤) إحسان عباس: فن الشعر ١٤٣ .

(٥) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر ١٧.
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ونـحن ال نــسـتـطـيع أن نــعـثـر عـلى حتــديـد أو تـعـيـ لــبـدايـة األوزان فـطـفــولـة الـشـعـر
اجلاهلي من األمور الـتي لم يقطع فيها الباحـثون برأي فزيدان وبروكلمان(٣) أشارا إلى أن
ـعروفة ـقاطع الصـوتيـة القصـيرة ثم وصل إلى الـبحـور الشعـرية ا الشعـر بدأ مع الـرجز وا
وسـيقى عند التي أعـلن اكتشـافها فيـما بعـد اخلليل بن أحمـد الفراهـيدي ويضيـفا إلى أن ا

العرب لعبت دورا كبيراً في سجع الكهان وأحاجي الساحرين.

ونؤمن أن الـشعر صـناعـة معقـدة تخـضع لقوانـ صارمة(٤) لكـننا يـجب أن ال نتردد
في قبـول هـذه الصـنـاعة بـشيء من الـيسـر والـطواعـيـة ذلك أن الشـعـر في جوهـره وحـقيـقة

أمره كالم موسيقي جميل تنفعل له النفوس وتتأثر به القلوب(٥).

وأجـمعت الروايات واألخبـار على أن هذا الشعـر كان بضاعة أدبـية رائجة في أسواق
العرب في اجلـاهلية لـقي قبوالً واستـحساناً وكـان العربي يهـتز لهذا اإلنشـاد ويطرب إليه
ـا عرف التـنقل واالرحتـال شأن الـقبائل ولم يـعرف الـشعر لـه استقـراراً في منـاخ واحد وإ
رحتلـة وهو في رحـلته عـبر العـصور األدبـية بدءاً من اجلـاهلـية ظل يـعيش ناحـية الـتكوين ا
وسيـقي وعن طريق قـوالبه الـشعـرية راح الـشاعر يـغني أنـاشيـده ويفـتح أبوابـاً على عالم ا

نفسه وعالم األشياء من حوله(١).

واسـتخـدم العـبـديون من الـبحـور الشـعـرية الـتي شاعت في الـعـصر اجلـاهلي الـطويل
ـنــسـرح وكـانت الــبـحـور ـتــقـارب وا والـوافــر والـكـامل والــبـسـيـط والـرمل والـســريع وا

. اخلمسة األولى أشهر بحور الشعر عندهم استخداماً

ادة الشعرية وعندما أجرينـا إحصاء للشعر العبدي من حـيث األغراض والقصائد وا
ثل فيها منزلة كبيرة فقد استخدم ـكانة عالية و وجدنا أن البحر الطويل ينفرد من بينها 
وت ـوضوعات التي تـناولوهـا من حرب وسلم ونظـرات في احلياة وا في سـائر األغراض وا
ـادة الـشـعـريـة وغـيـرهـا وكـان نــصـيـبه من الـقـصـائــد مـا يـزيـد عـلى أربـعـ قــصـيـدة وفي ا

خمسها.

(١) شوقي ضيف: في النقد األدبي ١٠١ .
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ويـتلـوه البحـر الوافـر فهو أيـضاً اسـتعمل في سـائر األغـراض التي ذكـرها العـبديون
ادة الشعرية ما يتجاوز خمسها. وكان نصيبه من القصائد إحدى عشرة قصيدة وفي ا

وجاءت ثـمـاني قـصائـد من الـبـحـر الكـامل مـادتـها الـشـعـرية قـلـيلـة لـكـنهـا اسـتـوعبت
موضوعاً واحداً هو شعر احلرب.

وجاءت سـبع قصائد من البحـر البسيط ومادتها الـشعرية قليلـة واستغرق موضوع
هما احلرب والرثاء.

وكان نصـيب الرمل خـمس قصـائد مـادتهـا الشـعرية وفـيرة وتـناولت مـوضوعـ هما
دح واحلكم. ا

ويفيد في مجال دراسة الظواهر العروضية أن نتب خصائص البحور التي اشتهرت
وكـثر اسـتخـدامهـا عنـد العـبديـ وسأتـناول الـبحـور الثالثـة األولى وذلك ألن البـسيط يـلحق

ميزات. بالطويل والرمل بالوافر من حيث اخلصائص وا

تاز بطوله وكـثرة مقاطعه وبطء إيقاعه وتنـاسبه األغراض اجلليلة كاحلرب فالبـحر الطويل 
ـوسـيقى والـرثـاء وهـو أصلـح البـحـور لـلتـأمل والـتـفكـر والـعـظة والـتـاريخ ويـرى بـعض الدارسـ 
ـتقارب وتخـلص من جلبة الـكامل فهو الشعر أن الـطويل أخذ حالوة الوافـر ورقة الرمل وترسل ا

بحر فيه كثير من صفات البحور األخرى(١) وجند عناية اجلاهلي بهذا البحر كثيرًا.

وت والدهر وقد استخدمه الـعبديون أكثر ما يكون في مـجاالت الرثاء والنظرات إلى ا
وت نـذر الـدهر أن فـعنـدمـا أراد توبـة بن مـضرس أن يـتـحدث عـن إخوته الـذين أودى بـهم ا

يفرق بينه وبينهم اختار البحر الطويل فقال(٢):
ـــــــــا ــــــــــنــــــــــون كــــــــــأ أربَّ بـــــــــهـم ريـب ا

عــــلـى الــــدهــــر فــــيــــهم أن يــــفــــرقــــهـم نـــذر

رشد إلى فهم أشعار العرب ٢/١ وفي الشعراء وإنشاد الشعر ١٠٠. (١) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر ٩٥ وفي ا
(٢) البحتري: احلماسة ٢٢٨ .
(٣) البحتري: احلماسة ٤٥٥ .
(٤) أبو تمام: احلماسة ٥٥٩ .
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وعـنـدما أراد شـاعر من عـبدالـقـيس أن يعـبر عن لـقـاء اإلنسـان للـموت الـداهـية الـكبـير
اختار البحر الطويل وقال(٣):

ــــــنــــــيــــــة قــــــصــــــده يــــــروح ويـــــــغــــــدو وا
والبـــــــد يــــــومـــــــاً أن يـالقي الـــــــدواهـــــــيــــــا

وأم الـنـحـيف وهي تــتـحـدث عن زوجـة ولـدهـا وتـنـصـحـه أن يـسـامـحـهـا وال يـعـمـد إلى
طالقها جتد في البحر الطويل أنسب البحور استخداماً لعظتها فتقول(٤):

لـــعـــمـــري لـــقـــد أخــــلـــفت ظـــني وســـؤتـــني
وحـــزت بـــعـــصـــيـــاني الـــنـــدامـــة فـــاصـــبــر

وت والتفـكير والتأمل وفي وتـتعدد األمثلـة وتنهض الشـواهد في مجاالت النـظرة إلى ا
الرثاء ومنها قصيدة ربيعة بن توبة ومويلك بن قابس وعينية يزيد بن اخلذاق وبائية اجلمال

ورائية مسعود وقافية ابنة حكيم(٥).

وجنـد البـحـر الطـويل يـستـخـدم كثـيـراً في شعـر احلـرب فثـعـلبـة بن عـمرو يـخـتار وزن
وضـوعية الطـويل ليـحدثـنا مـفصالً عن األسلـحة احلـربيـة التي أشـرنا إليـها في دراسـتنـا ا

عارك ويشهدون احلروب(١): وبهذا السالح كان ثعلبة والعبديون يخوضون ا
بـه أشــــــهـــــد احلــــــرب الـــــعــــــوان إذا بـــــدت

نـــواجــــذهـــا واحــــمـــرّ مــــنــــهـــا الــــطـــوائف

واخـتـار يـزيد بـن اخلذاق مـوسـيـقى الـطـويل ليـحـدثـنـا عن درعه وسـيفـه وعنـايـته بـهـما
واستعداده للحرب والقتال فيقول(٢):

نــــعـــــدّ لــــيـــــوم الــــروع زعـــــفــــاً مـــــفــــاضــــة

فضليات: ٢٩٧ . (١) ا
صدر ٢٨٧ . (٢) نفس ا

(٣) انظر: ديوان عبدالقيس.
رشد إلى فهم أشعار ٣٣٠/١ وفي الشعراء وإنشاد الشعر ١٠٦ . (٤) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر ٧٦ وفي ا

(٥) األصمعيات: ١٩٩ .
ثقب العبدي ١٥٤ . (٦) ديوان ا
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دالصــــــــاً وذا غــــــــرب أخـــــــــذ ضــــــــروســــــــا

والقصـائد التي تناولت احلرب على موسـيقى الطويل كثيرة ومنـها حائية عمرو احملاربي
ورائية مالك بن ثعلبة ورائية وميمية سويد بن اخلذاق ورائية عمرو بن أسوى وغيرها(٣).

ـتاز بحركـة وقوة وسرعة سـريع النغمـات متالحق النبـر فيه يسر والبحر الوافر(٤) 
وسهـولة وتدفق وعـذوبة تـستـريح له األذن وتطـمئن عـنده الـنفس واسـتخـدم هذا الـبحر في
ـعـركة ـفـضل الـعبـدي اخـتـار مـوسـيقـى الوافـر وهـو يـصـور لـنا سـاحـة ا أشـعار احلـرب فـا

(٥): وتقابل االبطال فيها وكيفية مجيء العبدي
فــــــجــــــاءوا عــــــارضــــــاً بــــــرداً وجــــــئــــــنــــــا

كـــــســـــيل الـــــعـــــرض ضـــــاق به الـــــطـــــريق

ـثقب الـشهـيرة عـلى وزن الرمل وهي الـقصـيدة الـتي أجمـع الدارسون وجـاءت نونـية ا
ثـقب وهـو يـصف الـظعـائن يـقـول في مـوسيـقى فـيـها عـلى عذوبـتـهـا وسـيولـة مـوسـيقـاهـا فـا

احلركة والتدفق والسهولة(٦):
عـــــــلــــــون ربـــــــاوة وهـــــــبـــــــطن غـــــــيـــــــبــــــاً

فـــــــــلـم يــــــــرجـــــــــعـن قـــــــــائــــــــلـــــــــة حلــــــــ

ـعـارك ـتـاز بــاجلـد وفـيه مــوسـيـقى صــاخـبـة فــخـمـة تــتـفق وروح ا والــبـحـر الـكــامل 
واحلروب(١) وهو بعيد في غالب األحيان عن الهدوء والتأمل ومن الغريب أن جميع القصائد
الشعرية في هـذا البحر من شعر احلرب فيزيد بن اخلـذاق يتحدث عن فرسه سبحة وشكة
سالحه وهو يـخاطب النـعمان مـوجهاً إلـيه قصائـد نار ال تتـقن غير لـغة القـتال واحلرب وهو

يختار الكامل ويقول(٢):

(١) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر ٧٧.
فضليات ٢٩٥ . (٢) ا

(٣) انظر : ديوان عبدالقيس.
(٤) أبو تمام: الوحشيات ١٥٦ .

(٥) أبو تمام: احلماسة ٥٥٩/١ .
(٦) اليزابيث دور: الشعر كيف نفهمه ٤٩.
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(١) جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ٦٦/١ .
(٢)  إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر ١٧٦.

(٣) أحمد كمال: شعر الهذلي ٢٣٠ .

أعــــــددت ســــــبـــــحــــــة بــــــعــــــدمــــــا قــــــرحت
ولـــــــــبــــــــسـت شــــــــكـــــــــة حــــــــازم جــــــــلــــــــد

ومن القصائـد التي جاءت على وزن الكامل في مجـاالت احلرب المية عروة بن سنان
وعينية عمرو بن أسوى والمية عمرو بن سلمة وتائية عبدالله بن جنح النكري وغيرها(٣).

واسـتخـدم العـبديـون مجزوءات الـبحـور فقـصيـدة جذل بن أشـمط في النـصائح جاءت
على وزن مجزوء الكامل(٤):

أأُمـــــــــــام إن الـــــــــــدهـــــــــــر أهـــــــــــلـك صـــــــــــرفُـه إرمـــــــــــاً وعـــــــــــادا

وقصيدة أخت سعد في رثاء أخيها جاءت على وزن مجزوء الرجز(٥):
يـــــــــــــا ســــــــــــعــــــــــــد يـــــــــــــا خــــــــــــيــــــــــــر أخ

نـــــــــــــــــــازعــت دُرَّ احلـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــة

عـاني والعالقـة ب األوزان والـعواطف من األمـور التي أثارت والصـلة بـ األوزان وا
ـعنى وتـرى أن الوزن صـدى للمـعنى اهـتمـام البـاحثـ فالـيزابيث دور(٦) تربط بـ الوزن وا
وأنه خـاضع له بـاسـتـمـرار وجـرجي زيـدان(١) يـرى بـأن كل بـحـر له غـرض يالئـمه فـالـطـويل

للحماسة والوافر للفخر وهكذا.

وهذان الـرأيان ال يثبتـان أمام البحث والدرس إذا ما عـرفنا أن البحر الـوافر يستخدم
في كثـير من األغـراض وقد رأيـنا فـيمـا سبق أن الـبحـر الطـويل وكذلك الـوافر اسـتغـرقا كل
وضـوعات الـشعريـة من حرب وسلم ورثـاء وحكم وفـخر عنـد العبـدي وأن هذين الـبحرين ا

. لم يقفا عند غرض واحد أو موضوع مع

ـغاالة وأمـا مسـألـة الوزن والـعـاطفـة فـيـجيب عـلـيهـا بـاحث آخـر بقـوله «قـد يكـون من ا
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تـصور اشتراك الشـعراء في العاطـفة جملرد اشتـراكهم في موضوع واحد(٢) ذلك ألن الوقت
ـتعذر عـلينا أن نـحكم على تلك لك أمـر حتديدهـما ويكون من ا وشدة االنفـعال عامالن ال 
فرس في الـعواطف ألنهـا ستـكون حـتماً مـغايـرة ومخـتلفـة عنـد الشـعراء فعـاطفـة توبـة بن ا
رثاء أخوته تخـتلف عن عاطـفة مسعـود بن سالمة في رثاء إخوته وأيـضاً تختـلف عن عاطفة

أخت سعد في رثاء أخيها.

ويـرى باحث آخر أن أمـر اختيار الـبحور لـيس بايدي الشـعراء ويقول:(٣) «ان الشاعر
احلـقيقي ال طاقـة له عن اختيار البـحر والقافيـة في غرض مع ألن من أحاسـيسه اجلياشة

ما يصرفه عن كل ذلك».

ومـسألـة الـبحـور واختـيارهـا قد يـكون األمـر فيـها أنـهـا تلـقى رتابـة ومالئمـة للـعواطف
الـتي جتيش في صـدورهم ولقـد رأينـا أن العبـدي اسـتخـدموا تلك الـبحـور التي لـقيت مثل

. هذه الرتابة وأنهم استخدموا البحور الشائعة االستعمال عند اجلاهلي

ويـبـقى أن نـقــول: إن الـشـاعـر إذا اخـتـار بـحـراً مـنـاسـبــاً وألـفـاظـاً مالئـمـة إلى جـانب
ـطلوب وتنقل ما كونات حتـدث التأثير ا كونة للـعملية الشـعرية فإن جمـيع هذه ا العناصـر ا

يحس به الشاعر إلى اآلخرين.

القوافـي: القافـية هي تكـرار عدة أصوات في أواخـر األشطر أو األبـيات من القـصيدة
وسيقى الشعرية التي يتوقع السامع ترددها. وهذا التكرار جزء هام من ا

وفي إحـصـائيـة أجـريـنـاهـا حلـروف القـوافي من حـيث عـدد الـقـصـائـد كـانت احلروف
يم. التالية وأهمها الراء والدال والقاف والالم والباء وا

(١) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر ٢٤٦ .
رشد إلى فهم أشعار العرب ٤٦/١ . (٢) عبدالله الطيب: ا

ثقب العبدي ١٥/١٣ . (٣) ديوان ا
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واحتل حرف الراء ربع القصائد وحرف الدال خمسها وكان للحروف الثالثة االولى
مجتمعة أكثر من نصف القصائد.

ـادة الـشـعـريـة وعـدد األبـيـات فـكـانت احلـروف الـتـالـيـة وأهـمـهـا الـدال أمـا من حـيث ا
ـرتـبـة األولى ودخل ــيم والالم والـبـاء حــيث احـتل حـرف الــدال ا والـقــاف والـراء والـنـون وا
ـادة ولـلحـروف الـثالثة األولى ـرتـبة الـرابـعة وكـان حلـرف الدال خـمس ا حـرف النـون في ا

ادة. مجتمعة أكثر من نصف ا

وسيقى الشعر حروف من الدرجة وهذه احلروف التي ذكرناها تعتبـر عند الدارس 
األولى(١) ومن حروف القـوافي الذلولة(٢) وقد اتسـعت احلروف الثالثـة الدال والراء والقاف
ـا يشـيـر إلى أهـمـيـة هذه احلـروف عـنـدهم ويـدل عـلى أنهم لـكل أغـراض الـشعـر الـعـبـدي 

استخدموا أشهر احلروف في موسيقى القافية زمن اجلاهلية.

وللقافية عـند العبدي عيوب وأشهرهـا اإلقواء وهو مخالفة اإلعراب وقد ورد مثل هذا
في قصيدة للمثقب العبدي عندما قال(٣):

من مـــــال مـن يـــــجـــــبـــــبي ويـــــجـــــبـــــبـي له
ســـــبــــعـــــون قـــــنــــطـــــاراً من الـــــعــــســـــجــــد

أو مــــــــــائه جتـــــــــعـل أوالدهـــــــــا لـــــــــغـــــــــواً
ـــــــــــائـــــــــــة اجلـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــد وعـــــــــــرض ا

فـالــشـاعـر رفع اجلـلــمـد وكـان حـقـهــا أن تـكـون مـكـســورة ألن الـقـصـيـدة وردت
مكسورة الدال.

ومن عيوب القـافية كذلك عنـدهم اإليطاء وهو تكـرار كلمة مـعينة في القـصيدة الواحدة
ثقب فـكلمـة الوض تـكررت في البـيت الثاني والـعشرين وجند مـثل هذا اإليـطاء في شعـر ا

والبيت الرابع والعشرين من القصيدة النونية عندما يقول(١):

ثقب العبدي ١٧٠ ١٧٣ . (١) ا
(٢) انظر : ديوان عبدالقيس .
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الفصل اخلامس
ثقب العبدي ا

حياته:

ـثقب هـو عـائذ بن مـحـصن من قبـيـلة نـكـرة ومن عبـدالـقيس ـصادر عـلى أن ا جتـمع ا
فـهـو «نـكـري» «وعبـدي» أمـا نـسـبه الكـامل: عـائـذ بن مـحـصن بن وائـلة بن عـدي بن دهن بن

منبه بن نكرة بن لكيز بن أفصى بن عبدالقيس(١).
ـثـقب «مـعـجم الـشـعـراء» فـهـو يـقـول عـنه:(٢) ـصـادر شـذوذًا وإغـرابـًا في اسم ا وأشـد ا
رزباني يـخلط ب «اسمه عـائذ بن محـصن» ثم يعـود فيقـول: «وقيل اسمه نـهار بن شأس» فـا
ـمزق فهو شـأس وأما نهار فـهو أبوه وذكر مزق ويخـطئ أيضا في اسم ا ثقب وابن أخـته ا ا

رزباني. ثقب جدًا له هو زهر والصحيح دهن فاالضطراب واضح بائن عند ا في نسب ا

ـثقب فـيـقـول مـحصـن بن ثعـلـبـة والـواقع أن هـذا اسم أبيه وابن قـتـيـبة(٣) يـذكـر اسم ا
وذهب مذهب ابن قتيبه البطليوسي(٤) واالشنانداني(٥).

ويذكر لـويس شيخو(٦) اسمه فهـو العائذ والـعابد والـعائذ بالـله ويسوق نـسبه السابق
(٧) أسـماء الـشـاعر فـهو عـنده مـحصن وعـائذ وعـائذ الـله ويقـول عنه: «إنه ويعـدد طه حس

(١) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ٢٩٦ واجلمحي في «طبقات فحول الشعراء» ٢٧١.
رزباني: معجم الشعراء ١٦٧ . (٢) ا

(٣) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٣١١ .
(٤) البطليوسي: االقتضاب ٤٢٦ .

(٥) األشنانداني: معاني الشعر ١٦٥ .
(٦) لويس شيخو: شعراء النصرانية ٤٠١ .

: حديث األربعاء ١٦٤ . (٧) طه حس
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شاعر معروف مات في اجلاهلية».

ـثـقب هــو عـائـذ بن مــحـصن بن ثــعـلـبـة والـذي نــطـمـئن إلــيه من كل هـذه األقــوال أن ا
ثقب بالكسر والتشديد لقب أطلق عليه بسبب بيت من الشعر قاله:(١) العبدي وا

ظـــــــهــــــــرن بـــــــكــــــــلــــــــة وســـــــدلـن أخـــــــرى
وثـــــــقــــــ الـــــــوصــــــاوص لـــــــلــــــعـــــــيــــــون

ويرى ابن سالم أنه لقب بذلك بسبب بيت آخر من الشعر:(٢)
ظــــــــعـــــــائـن ال تـــــــوفـي بــــــــهـن ظـــــــعــــــــائن

وال الــــــثـــــــاقــــــبــــــات مـن لــــــؤي بـن غــــــالب

ويرى البطليوسي أنه لقب بذلك ألنه قال(٣):
فال يــــدعـــنـي قـــومي لــــنـــصــــر عـــشــــيـــرتي

لـــــئـن أنـــــا لـم أجـــــلب عــــــلـــــيـــــهـم وأثـــــقب

سألة في هـذه األبيات الثـالثة أن األول منهـا جاء في قصيـدته النونيـة وجتمع أكثر وا
صادر على أنه سبب الـتسمية وأن البيت اآلخـرين نسبا إليه ولم يردا في ديوانه ويذكر ا
ـثقب بالكـسر والفـتح معاً أما ابن قـتيبة(٦) وابن سالم(٧) وابن السيوطي(٤) والعيني(٥) أن ا

. ثقب العبدي ص ١٥٦ وفي رواية أخرى وسدلن رقماً (١) ديوان ا
(٢) اجلمحي: طبقات فحول الشعراء ص ٢٧٢ .

(٣) البطليوسي: االقتضاب ٤٢٦ .
عنى ٦٩ . (٤) السيوطي: شرح شواهد ا

قاصد النحوية ١٩١/١ . (٥) العيني: ا
عارف ص ٩٣ . (٦) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٣٩٥ وا

(٧) اجلمحي: طبقات فحول الشعراء ص ٢٧٢ .
(٨) ابن دريد: االشتقاق ٣٣٠ .

ؤتلف واخملتلف ٢٨٣ . (٩) اآلمدي: ا
(١٠) محمد بن حبيب: ألقاب الشعراء ٣١٦ .

(١١) العسكري: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ١٨١ .
(١٢) ابن منظور: لسان العرب ٢٤٠/١ مادة ثقب.
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ـثـقب دريد(٨) واآلمدي(٩) ومـحـمـد بن حـبـيب(١٠) والـعـسـكـري(١١) فـكـلـهم أجـمـعـوا عـلى أنه ا
عاني التالية: الثقب: بالكسر وفي «لسان العرب» حتت مادة ثقب أشار ابن منظور(١٢) إلى ا
اخلرق الـنافذ مثـقب بالتـشديد يـدل على الكثـرة كوكب ثاقب: شـديد اإلضاءة وثـقبت النار:
ثـقب بـالـكـسـر العـالم الـفـطن ورجل مـثـقب نـافـذ الـرأي وحسب ثـاقب إذا وصف أخرمـت وا

بشهرته وارتفاعه.

ومثـقب اسم طريـق ب الـيمـامة والـكوفـة وقيل هـو نـبع ماء وأيـضاً مـوضع في البـادية
ـثـقب لـقب شـاعر مـعـروف من عـبـدالـقيس ومن ـعـاني يـقـول ابن مـنظـور وا وبـعـد كل هذه ا
ثقب لقب كننا أن نـقول: إن ا تجمـعة لكلمـة مثقب ومادة ثـقب  عـاني ا استعراضـنا لهذه ا

: بهذا اللقب وبالكسر لسبب

األول: بـيت الشـعر الذي ورد في قـصيـدته النونـية فـهناك شـعراء آخرون لـقبـوا بسبب
سيب وغيرهم(١). رقش وا مزق وا بيت من الشعر ومنهم ا

ثقب الشاعر فهو زعيم والثاني: أن معاني مادة ثقب تدل داللة كبـيرة على شخصية ا
روءة ذو فطنة وذكاء ويورد قبيلته وصـاحب رأي سديد فيها وهو مشهور الـنسب شديد ا
ن يثقب الوصـاوص والبراقع أن يلقب الحظة «وجديـر  (٢) في هذا اجملـال هذه ا طه حس

ثقب». با
ـثقب بأبي مـاثلـة ووائلة(٣) وعـند الـبكـري أنه أبو عدي(٤) ويذكر عـمر فروخ(٥) ويـكنى ا
أن كـنــيـته أبـو عــمـرو وإلى ذلك يــذهب الـزركـلي(٦) وتــعـداد هـذه الــكـنى يــوقـعـنــا في حـيـرة
صـادر التي بـ أيديـنا لم حتـدثنـا عن حيـاته الزوجـية وال عن أوالده ويـبدو لي أن رواية فـا

زهر ٤٢٥ . (١) السيوطي: ا
: حديث األربعاء ١٦٨ . (٢) طه حس

رزباني: معجم الشعراء ٤١ . (٣) ا
(٤) البكري: سمط الآللئ ١١٣ .

(٥) عمر فروخ: تاريخ األدب العربي في العصر اجلاهلي ١٦٠/١ .
(٦) الزركلي: األعالم ٤/٤ .
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البكـري أصح الروايات فعـدي أحد أجداد الشـاعر ولم يخـلط البكري كـما خلط غيـره عندما
ساق نسب الشاعر.

صـادر التي بـ أيديـنا ال ثـقب ولد عـلى أرض البـحرين فـي منـازل عبـدالقـيس وا وا
تذكـر مـديـنة مـعـيـنة أو حتـدد مـكـاناً لـوالدته لـكـننـا نـعـلم أن قبـيـلـته نكـرة كـانت تـسكن وسط
الـقطيـف وما حولـها من قرى وأريـاف وأنها قـبيلـة كبيـرة امتدت بـطونهـا حتى وصلت بـينونه

بل واستقر قسم منها في عمان(١).

والـشـاعـر لم يـكـن من نـكـرة الـتي في عـمــان ألنه عـمل في سـفـارة قــومه لـطـلب الـعـفـو
متدة نـطقة ا والصفح عن أولئك النـكري الثائرين في عمان(٢) ويبقى أمـامنا أن نؤكد أن ا
ـديـنة اجلـميـلة مابـ الـقطـيف وبيـنـونه هي التي ولـد فيـهـا لكـننـا نرجـح أن تكـون القـطيف ا
ناطق الساحرة القريبة منها هي التي شهدت ميالد هذا الشاعر وهذا يتفق مع ما ذكره وا
محـقق ديوانه األسـتـاذ حسن كـامل الصـيرفي(٣) «فـعلى زرقـة ميـاه اخلـليج الـعـربي تخـفق فيه
الـسفن وتترامى على شـواطئه حبات اللؤلـؤ وحتت ظالل النخيل تفـتحت عينا الشـاعر يستلهم

عاني يستخرج من آللئها حبات أبياته». من جمال الطبيعة وفتنتها ترنيماته ويغوص وراء ا

وتـاريخ ميالد الشاعر مـجهول وتاريخ وفاتـه مختلف فيه فـجرجي زيدان قرر أن وفاته
كانت «٥٢٠م»(٤) ثـم عاد بـعد ذلك فـقـال: إن الوفـاة كانت «٥٨٧م»(٥) واألخـبار الـتي حتدثت
ـثــقب أشـارت إلـى أنه كـان في زمـن عـمــرو بن هـنــد وهــو الـذي خــاطـبه فـي قـصــيـدته عـن ا
ـنـذر ومـدحه في قـصـيـدته الـهـائـية(٧) وتـكاد الـنـونـيـة(٦) وأنه عـاش حـتى زمن الـنـعـمـان بن ا

(١) انظر: منازل عبدالقيس.
(٢) انظر: مدرسة السلم.

ثقب حتقيق الصيرفي ص ١٩ . (٣) مقدمة ديوان ا
(٤) جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ص ٨٤ .

صدر ص ١٨١ . (٥) نفس ا
(٦) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٣٥٦  (احللبي).

ثقب العبدي ٨٣٠ . (٧) ديوان ا
(٨) األشنانداني: معاني الشعر ١٦٥ شيخو: شعراء النصرانية ٤٠٠ الزركلي: األعالم ٧١/٣ .

لوك ٦٧/٢. (٩) الطبري: تاريخ الرسل وا
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ـصادر(٨) جتـمع عـلى أن تـاريخ الـوفـاة كـان مـا بـ عـامي «٥٨٧ - ٥٨٨» وهذا الـزمن في ا
اعـتـقـادنــا صـحـيح إلي حـد كـبـيـر ألنه يـتـفـق ومـدح الـنـعـمـان الـذي بـدأ حـكـمه عـام «٥٨٢م»

واستمر حتى «٦١٣م».(٩)

ويـبقـى أمامـنـا أن نحـاول مـعرفـة زمن مـيالده فـجرونـبـاوم يقـول: إنه ولـد عام «٥٥٠م»
وهـذا القـول بعـيد عن الـواقع ألنه ال يتـفق ومدحه لـعمـرو بن هنـد الذي حـكم ما ب «٥٥٤ -
لك بـلـفظـة أخي فال يـعـقل أن يكـون صـغيـراً إلى هـذا احلد ٥٦٩م»(١) وقـد خاطـب الشـاعـر ا
ـلـوك ويـخـتـار مـثل هذه دح ا ـثـقب عـنـدهـا البـد أن يكـون مـنـاسـبـاً ويـؤهله فـي أن  فـعمـر ا
ثقب قد جتاوز اخلامسة والثالث على األقل األلفاظ في أشعاره والبد كذلك من أن يكـون ا
ا كان عـمرو بن هنـد قد مات أو هو في حـدود األربع فـالعرب تـعتبـر ذلك زمن الرجولـة و
ـثـقب قريـباً من «٥٣٠م» وحـتى ال نـستـخدم رقـماً في حوالي ٥٧٠م(٢) فـيـكون تـاريخ ميالد ا
معيـناً ومحدداً في بـطاقة ميالد الـشاعر نـقول: إنه ولد في العـقد الثالث من الـقرن السادس
يالدي على أرجح تقديـر وبهذا يكون شاعرنا قد عاش مـا يقرب من ست عاماً وهو عمر ا

ناذرة. يؤهله أن يكون زعيماً وسفير القبيلة عند ا

ضي ـثـقب حتت شـمس الصـحراء وبـ فـتنـة طـبيـعـة األحسـاء و وتـنـضج شاعـرية ا
يشق طريقه في احلياة صوتاً شعرياً رقيقاً يأسر األسماع ويستوقف القلوب.

ويـبـدو لـنـا من أشـعــاره أن والـده ووالـدته كـانـا عــبـديـ وجـده ثـعـلـبــة بن وائـلـة يـلـقب
ـصلح(٣) فـقد اشتـرك مع قيس بن شـرحبـيل في إصالح ذات البـ ب قبـيلـة بكـر وتغلب با

ثقب(٥): بعد حرب البسوس(٤) وإلى هذا يشير ا

(١) اخلليفه واحلمر: البحرين عبر التاريخ ٨٧ .
صدر السابق. (٢) نفس ا
ثقب ص ٢١. (٣) ديوان ا

صدر. (٤) نفس ا
صدر ٢٥٧ . (٥) نفس ا
صدر ٢٥٨ . (٦) نفس ا
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أبـي أصــــلح احلــــبــــ بــــكــــراً وتــــغــــلــــبــــاً
وقـــــد أرعــــشت بـــــكــــر وخـف حــــلـــــومــــهــــا

وهو هنا يقصد جده ثعلبة وإلى هذا اجلد أشار بعض شعراء عبدالقيس(٦):
ومـــــــنـــــــا مـــــــصـــــــلـح احلـــــــبـــــــ بـــــــكـــــــر

وتــــــغــــــلـب بــــــعــــــدمــــــا عــــــمــــــا فــــــســــــادا
بــــــــنـى لـــــــبــــــــنـــــــيـه مــــــــكـــــــرمــــــــة وعـــــــزاً

ـــــــاجـــــــد الـــــــبـــــــطـل اجلــــــوادا فـــــــكـــــــان ا

ثـقب بنى ألسرته وأبـنائه مكـانة عالـية وأورثهم مـكارم حمـيدة وهذا اجلد فثـعلبـة جد ا
جواد كر وماجد بطل وقام بصلح آخر وسفارة ثانية ب قبيلة عبدالقيس ذاتها وأنه جنح
ـار بـعـد خـصـام ـيـاه إلى مـجـاريـهـا بـ بـطــون عـامـر بن احلـارث وعـوف بن أ في إعـادة ا
ـة بن عـوف كانت تـشـكل أحالفاً واسـعـة وتتـصارع مع بـينـهـما وفي األخـبار أن قـبـائل جذ

بني عامر بن احلارث األقوياء(١):
وقــــــام بــــــصـــــــلح بــــــ عــــــوف وعــــــامــــــر

وخـــطــــة فـــصل مــــا يـــعــــاب زعـــيــــمـــهـــا(٢)

ومن هنا ندرك أن ثعلبة كان رئيساً في عبدالقيس وزعيماً من زعمائها بل كان حكيماً
أسعـفـته حـكمـته ومـقـدرته عـلى أن يتـولى مـنـصب اإلصالح وفض الـنزاع فـيـشتـهـر بـلقب -

ثقب خصال جده احلميدة ويسير على دربه مترسماً خطاه. صلح ويرث ا ا

مزق صادر خبر أخته أم الشاعر ا ثقب فـي جده ذكرت ا وما عدا الشعر الذي أورده ا
ثقب»(٤). مزق: «إنه ابن أخت ا شأس بن نهار(٣) وإن كان بروكلمان يقول عن ا

عارف اإلسالمية مجلد ١ ص ٧٤ وجمهرة أنساب العرب ص ٢٩٦ . (١) دائرة ا
ثقب العبدي ص ٢٥٧ . (٢) ديوان ا

ثقب العبدي ص ٢١. (٣) ديوان ا
(٤) بروكلمان: تاريخ األدب العربي ٨٥/١ .
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أمـا زوجته فـلسنـا نعـرف شيئـاً عنـها على الـرغم من أنه أشار في قـصائـده إلى نساء
كـثيرات مـنهن فـاطمة وهـند وليـلى وطلـحة فهل كـانت زوجته واحـدة منهن أمـر ال جنزم فيه
وكـذلك تلـفنـا احليـرة حول أبـنائه وبـناته فـكم أجنب من األوالد ومن أشهـرهم وظروف حـياته

صادر في التحدث فيه وعنه. الزوجية كل ذلك لم تسعفنا ا

ثقب نـشأ في بـيئـة شعريـة وأن أسرته ذات مـكانة مـرموقه ومـنزلة وكل مـا نعـرفه أن ا
.(١) عالية ب أسر قبيلة نكرة التي أجنبت أشهر شعراء العبدي

ثقب: شخصية ا

ثـقب غـامـضة كـل الغـمـوض ومن الـغرابـة أن صـاحب «األغـاني» أغـفله ولم وأخـبـار ا
يترجم له مع أن في حياته جـوانب تستحق البحث والدرس فهو أشـهر شعراء قبيلته ومثل
قـومه في اجتــاه له دوافـعه وهـو شــخـصـيــة مـهـمـة فـي عـبـدالـقــيس فـأين جنــد مـعـالم هـذه
الـشخـصيـة وصفاتـها مـادامت األخبار غـائمـة وغامضـة البد واألمـر كذلك من أن نـلجأ إلى

عالم والصفات. الشعر ليحدثنا عن تلك ا

ـثقـب سيـاسي بارع وسـفيـر نـاجح استـغل مهـارته الـسيـاسيـة في إحالل السالم فا
ناذرة والـعبديـ فهو سيـد يناقش مع الـسادة شؤون الـقبيـلة خاصة وإنهـاء اخلصام بـ ا
فاجئـة ونحن نعلم أن من واجبـات السيد في اجلاهـلية عقد في األمـور العاجلـة واألحداث ا

ناذرة». صاحلات(٢) ولذا كان «وزيراً مفوضاً لقبيلته عند ا األحالف وإجراء ا

إنه ليرى مـنازل قبيلته تستـباح وحمى عشيرته يغـار عليه وأسرى قومه يساقون إلى
سجن النعمـان ملك احليرة وتكـون الغارة قاسيـة والهجمة شـرسة والضربة مـوجعة ويقرر
ـصاحلة ويـنهي اخلـالف ومن غير مـجلس الـقبـيلـة - عاجالً - إرسـال وفد عـبدي يـجري ا

(١) ابن سالم: طبقات فحول الشعراء ص ٢٧٢ .
(٢) مقدمة ابن خلدون ٤٣٩/٢ .
ثقب العبدي ١١٦ . (٣) ديوان ا
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(١) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٣٨٧/١٠ .
فضليات» لألنباري. (٢) من هؤالء أسيد بن عمرو بن تميم كما في «شرح ا

: يترام اخلسا: الفرد يبتدرن: يعاجلن الزول: الداهية. ثقب العبدي ٢٢١ يتخاس (٣) ديوان ا
(٤) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ١٤٧/١ .

صدر ٤٨٩/٢ . (٥) نفس ا
ثقب. (٦) انظر: دراسة حياة ا

ثقب يرأس الوفد? ا

ـشـهـورة مـسـتـعـطـفـاً مـسـتـشـفـعـاً في ـلك وقف الـشـاعـر يـلـقي دالـيــته ا وبـ يـدي ا
األسرى وجـمـهرة الـعـبديـ وتـتهـلل أسـارير الـنـعمـان ويـأمر حـاجـبه بأن يـطـلق سراح كل

.(٣) األسرى وتكون الفرحة غامرة وتنطلق األغاريد ويعود العبديون مبتهج

تـلمس الـضبعي وطـرفة بن الـعبد ـثقب تغـاير سـياسة مـعاصـريه كا لقـد كانت سيـاسة ا
وكـانت األسـلحـة الـتي استـخـدمهـا أكـثر فـعالـيـة وأجدى نـفـعاً من أسـلـحتـهم فـلم يهـاجم مـلوك

ا في «دبلوماسية» هادئة وصل إلى مبتغاه وما أراده لبني قومه. ناذرة ولم يتنكر لهم وإ ا

وكـانت سيـاسته أيـضـاً تخـالف سيـاسـة شعـراء قومه فـإذا كان ابـنـا خذاق الـعبـديان
يـزيـد وسـويد(١) قـد فشال فـي العـصـيان الـذي تـزعـماه وفي الـثـورة التـي حمال لـواءهـا فإن
دح «اخلـا الرسـمي في وثيـقة السالم ـثقب جنح في الـسفـارة التي قـام بها واسـتخـدم ا ا

وعودة السجناء».

ـتـواصـلــة دعـوة الـشــخـصـيـات الــهـامـة من وكــان من سـيـاســته احلـكـيــمـة وجـهــوده ا
عـبـدالـقيس وغـيـر عـبـدالـقيس(٢) إلى مـشـاركـته في إحالل الـسالم ووقف نـزيف الـدمـاء على
ـثقب شأس ـار الذي تشـفع عنـد النعـمان في ابن أخت ا أرض الـعبديـ فمدح خـالد بن أ

وفي سائر أسرى عبدالقيس(٣):
ــــــــــا جـــــــــــاد بِـــــــــــشَــــــــــأس خـــــــــــالــــــــــد إ

بــــــعــــــدمــــــا حــــــافـت به إحــــــدى الــــــعِــــــظَم

والسفارة من أعـراف اجلاهلية فكان النابـغة الذبياني وزيراً متنقالً لـقبيلته ب القبائل
ـنـاذرة والـغسـاسـنـة واسـتـشـفع عـلـقـمـة بن عـبـدة ألخـيه وأسـرى قـومه عـنـد احلارث وعـنـد ا
الغساني(٤) واستشفع كذلك حا الطـائي لقيس بن حجدر عند عمرو بن هند(٥) وكان زهير
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بن أبي سلمى داعية سالم ورجل إصالح في حرب داحس والغبراء.

ثقب لهـذه السفارة الناجـحة وتلك السياسـة احلكيمة تعود إلى والعـوامل التي أهلت ا
ــصـلح(٦) - وأســرته الــعـريــقــة في نــكـرة ونــســبه الــكـر في صـفــات وراثــيـة عن جــده - ا
عبـدالـقيس وأبـعـد من هذا كـمـا يقـول - في مـعد - ثم هـدوء في طـبـيعـته وتـكويـنه فـهو يـكره

تطاير الرؤوس وإراقة الدماء وينفر من احلروب.

ناذرة ويتـجرأون على إيذاء وأخيراً مصـارع الشعراء الـذي يتطاولـون على سلطـان ا
مـلوكـهم وهجـائهم مـثل طرفـة بن العـبد وغـيره من الـشعراء(١) فـهذه الـعوامل الـثالثة جـعلت
منه سـفيـراً قديـراً يبحث عـن سبيل بـديل فهـو ليس بـالرجل الـذي يسـتقل بـشؤونه وال تـعنيه
ـا شـغل نفـسه بـتحـقيق الـسالم لـقومـه وظل طول حـياتـه مشـدوداً إلى هذه أحـداث قومه وإ

همة ومن هنا كان شخصية هامة في عبدالقيس. ا

ثقب حكيم خبير حنكته األيام وصقلته األحداث كان عاقالً ال مندفعاً وصابراً ال وا
مـتـعـجالً وهـادئـاً ال ثـائـراً وارتـفع فـوق اجلــراح وكـظم غـيـظه وراح يـغـمـد جـراحـات قـومه

بالعقل واحلكمة.

رء ذمات فـليس عاراً أن يـلتمس ا كان من حكـمته أن يتـجاوز عن السـيئات ويتـقى ا
ا كل الـعـار أن يقـعـد عن درأ األخطـار حـ تقع وعن مخـرجـاً إلزاحة الـظـلم عن قـومه وإ
دفع اخلـطـوب عـنـدمـا تـصـيب وكـان ال يـتـوقف عـنـد شيء من الـقـول أو فـاحش من الـكالم

سيئ :(٢) يعرض عن اجلاهلي ويصفح عن ا
وأعــــــــلـم أن الــــــــذم نــــــــقص لـــــــــلــــــــفــــــــتى

ومــــــــــــــــتـى ال يــــــــــــــــتـق الــــــــــــــــذم يُـــــــــــــــذم
ـــــــــــــــــــــرَتْ وكــالم ســـــــــــــــــــــيــئ قـــــــــــــــــــــد وقَ

عـــــــــــنـه أذنـــــــــــاي ومـــــــــــابـي مـن صـــــــــــمـم

(١) ديوان طرفة ص ٨.
ثقب العبدي ٢٢٨ ٢٣٠ ٢٣٢ . (٢) ديوان ا

صدر ١١٧ ١١٩ . (٣) نفس ا
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فــــــــــتـــــــــــعــــــــــزيـت خــــــــــشــــــــــاة أن يــــــــــرى
جــــــــــــــاهـل أنــي كــــــــــــــمـــــــــــــا كــــــــــــــان زعـم

ـطالب تـرى ناره مـنارة اً يـقضي احلـوائج ويلـبي ا ثـقب احلكـيم كان جـواداً كـر وا
ستغيث فيلقاهم بالترحاب ويحلون في أفناء في ليل الصحراء تدعو األضياف وتنادي ا

بيته ينحر لهم النوق السمان ويخفف عنهم متاعب السفر وأعباء احلياة:(٣)
ــــــبــــــيت فــــــلـم يـــــدع وســــــار تـــــعــــــنــــــاه ا

لـه طـــامس الــــظـــلـــمــــاء والـــلـــيـل مـــذهـــبـــا
رأى ضــــوء نــــار من بــــعـــــيــــد فــــخــــالــــهــــا

لــــقـــد أكــــذبـــتـه الـــنــــفس بـل رأى كـــوكــــبـــا
فــــــلــــــمــــــا أتــــــانـي والــــــســــــمــــــاء تــــــبــــــله

فــــــلــــــقـــــيــــــتـه أهال وســــــهـالً ومـــــرحــــــبـــــا

هـارة لقومه فـإذا كانت بـعض عشائـر نكرة في ومن حكـمته أنه كـان يلتـمس األعذار 
عـمان قـد ثارت وتـمردت عـلى سلـطان الـنعـمان فـقد نـالهـا عقـابه وأخذت جـزاءها من كـتيـبته
اجلأواء(١) وأنها نـدمت على أفعالها معه وأرسـلت وفودها مسترضيـة ومجددة والءها طالبة

سح زلتها ويتجاوز عن أخطائها(٢): إليه أن 
فـــــإن تـك مـــــنــــــا في عــــــمـــــان قــــــبـــــيــــــلـــــة

تـــــواصت بـــــأجــــنـــــاب وطــــال عـــــنــــودهــــا
ــــدركــــات فـــأصــــبــــحت وقـــد أدركــــتــــهــــا ا

إلـى خـــيــــر من حتـت الــــســـمــــاء وفــــودهـــا

ثـقب حكـيم قدري عبـر عن موقف اإلنـسان أمـام الغيب احملـجب الذي ال يـعرف ما وا
تخبئه له األقدار فـهو ح يقصد أمراً يريد اخلـير ال يدري أن هذه األقدار تمكر به وتغدره
وأن الـشـرور تكـمن له وتـتـرصده ولـذا طـلب من الـعاذلـ أن ال يـنكـروا عـلـيه إتالف ماله في

وضوعية. (١) انظر: الدراسة ا
دركات: احلادثات. باعدة العنود: اخملالفة واالعتراض ا ثقب العبدي ١٠٥ األجناب: ا (٢) ديوان ا

ثقب العبدي ٢١٢ . (٣) ديوان ا



-   ٢٧١  -

وجوه الفتوة ومواصلة جهده من أجل السالم(٣):
ـــــــــــــــــــمـت أمــــــــــــــــــراً ّ ومــــــــــــــــــا أدري إذا 

ــــــلــــــيـــــــني أريـــــــدُ اخلــــــيــــــر أيـــــــهــــــمـــــــا يَ
أأخلــــــــيــــــــرُ الـــــــــذي أنــــــــا أبـــــــــتــــــــغـــــــــيه

ـــــتــــــغـــــيــــــني أم الـــــشــــــرُّ الـــــذي هــــــو يَــــــبْ

ة(١) وقـد أشرنـا إلى حكـمائـهم ومنـهم اجلارود واألشج واحلـكـمة في عـبدالـقيس قـد
ورئاب الـشنى وعـمرو بن اجلعـيد وامـتدح الرسـول عليه الـسالم األشج بصـفت هـما احللم
ـثـقب واحـداً من هـؤالء احلـكـماء تـسـعـفه حـكـمـته في إقـامة واألناة(٢) فال عـجب أن يكـون ا

السالم وتهيئة األجواء لعالقات وصالت طيبة.

ـثـقب إنـسـان يـريـد الـسالم ومن أجـلـه مـضى يـعـتـسف قـفـار الـصـحراء ويـتـخـطى وا
الصـعاب في غيـاهب البيـداء ويتنـقل في طرق تـوازي شاطئ البـحر وتراه مـسرعاً نـشيطاً
دؤوبـاً هـمــته فـوق الـســحـاب وعـلى صــخـرة جـلــده تـتـحــطم االخـطـار وهــو صـلب صالبـة

احلزماء التي يجتازها وسهل سهولة النبع الذي يلقاه.

ناذرة قسوتهم مـاطلة واخلداع فهو يـكره في ا ولقد أحب الوفاء بالعهد(٣) وأنكر ا
قت في الناس احلروب وسفك الدماء. وخداعهم ويبغض في صاحبته كذبها وتمنعها و

وهـو يـغضب فـي مواقف الـغـضب فال يـهادن وال يـداهن فـإذا تـنـكر له عـمـرو بن هـند
لك في ثقب يقف حازماً صارماً يقسو على ا وأراد من قومه أن يركعوا أمام جبروته فإن ا
اخلطـاب ويطلـب إليه واحدة مـن اثنتـ في قرار صـريح فإمـا أن يصـادق العـبديـ مخـلصاً

(١) انظر: احلياة االجتماعية والدينية.
(٢) ابن سعد: الطبقات ٥١١/٥ .
ثقب العبدي ٢٢٧ . (٣) ديوان ا

ثقب العبدي ص ٢٠٨ . (٤) ديوان ا
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في صـداقـتـه وإمـا أن يـخـاصم مـجــاهـراً في خـصـومــته فـإذا كـانت األولى فــإن عـبـدالـقـيس
حتـالـفه وتـقـيم أحـسن الـصـالت مـعه وإذا كـانت الـثـانـيـة فـإنـهــا سـتـعـمل عـلى اتـقـاء خـطـره

واجهة غاراته وشروره(٤): واالستعداد 
إلـى عــــــــمـــــــرو ومـن عـــــــمــــــــرو أتـــــــتــــــــني

أخي الـــــــنــــــجــــــدات واحلــــــلـم الــــــرصــــــ
فـــــــــــإمــــــــــا أن تـــــــــــكـــــــــــون أخـي بـــــــــــحـق

ــــــمــــــيــــــني فـــــأعــــــرف مــــــنـك غَــــــثي مـن سَ
ــــــــــخـــــــــــذنـي ــــــــــرحـــــــــــنــي واتّ وإال فـــــــــــاطّ

عـــــــــدوّاً أتــــــــــقـــــــــيـكَ وتـــــــــتــــــــــقـــــــــيــــــــــني

ـشاعـر وقد ـثـقب في سمـاته ه ولـ عطـوف شفـوق مـرهف اإلحسـاس رقيق ا وا
شاعر إلى حد الرأفة بناقته واإلشفاق فلئن أحدثت الغارات جتاوزت فيه تلك األحاسيس وا
سك وتخاطبه في نفسه جرحاً غائراً فقد أصاب السفر منها عناء كبيراً فهي تتأوه آهة ا
ـضى احليـاة تعبـاً ومشقـات أما لـهذا الرحـيل من نهـاية ولتـلك األسفار مـخاطـبة احلزين أ
ـسك على جـبيـنهـا ويلـتمس الـصفح ومـا حيـلته? واألخـبار من آخر? إنـه ليـتألم ويـحزن و
صائب قومه ا يناجي نفسه ويتألم  تأتيه مسرعة والبد من رحيل سريع فهو يناجيها وكأ

تتالية فيهم(١): والضربات ا
أكــل الـــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــر حــل وارحتــــــــــــــــــال

أمــــــا يُـــــــبـــــــقي عـــــــلـي ومــــــا يـــــــقــــــيـــــــني

ـثقب ثـقب السـياسي وا ـثقب الـعبـدي ومعـالم شخـصيـته ا وبعـد فهـذه أهم صـفات ا
ـعيـاً وإنـسـاناً ـثـقب سـياسـيـاً بـارعـاً وحكـيـمـاً أ ثـقب االنـسـان نـعم لقـد كـان ا احلـكيـم وا

. سلمياً وإلى جانب كل هذا كان شاعراً قديراً

ثقب العبدي ١٩٤ . (١) ديوان ا
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وضوعية الدراسة ا

الغزل

ـرأة حسناً ودالالً وراح يحتل الـغزل مكـاناً فسيـحاً من الشـعر اجلاهلي تـألقت فيه ا
ـرسلـة وحـديثـها ـشرق وعـيونـهـا النـاعـسة وغـدائرهـا ا الـشـعراء يـصـفون فـيهـا وجـههـا ا

العذب وحدثوا عن وصلها ومتاعها وعن صدودها ومطلها.

وصـدر الشـعـراء قـصـائدهـم بالـغـزل في كل أغـراضـهم الـشعـريـة حـتى الـرثـاء وكانت
افتتاحياتهم الغزلية من البدايات الشعرية اجلميلة بل كادت تكون أجملها وهل أشهى إلى
ـرأة وسحـرها ويـترجم عن دفـقة احلب الـنـفس وأحلى في الـقلب من شـعر يـصف جـمال ا

وشغف النفس وحن الفؤاد إليها?

ـرأة وأسمـعها ذوب ـثقب هل كـان شاعـراً غزالً كسـائر الـشعراء أحب ا واألمر مع ا
قـلبه وكـشف لها عن لـواعج صدره? أم أنه أعـرض عنـها وابـتعـدت عنه فـراح يصور آالمه

وأحزانه ويصف صدودها وهجرها.

ثقب لم يكن شـاعراً غزالً ولم يفرد في قصائده قصيدة كاملة في وفي احلقيقة فإن ا
ا جاء غزله في بدايات قصائده فهو غزل تمهيدي أو تقليدي تستهل به القصائد الغزل وإ

قدمات الغزلية الشعرية. وتفتتح به األشعار بل هو من ا

اطلة صدود ثقب فهي واعدة حروم و رأة عند ا وفي هذا الغزل تطالعنا صـورة ا

ثقب العبدي ١٣٦ . (١) ديوان ا

ثقب العبدي ١٣٦ . (٢) ديوان ا
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ومـخـادعة كـاذبـة تعـرض عـنه وتـمتـنع عـلـيه وتغـلي حـبـها وتـقـطع حـبل ودها والـشـاعر ال
ا هـو حازم صـارم في شأن هـذا الود فهي إن يـتهـالك على وصـلهـا وال يركع أمـامهـا وإ

وصلته وصلها وإن قطعته قطعها وإن نأت عنه ال يكتوي بنيران أشواقها.

تاعهـا وتمطل في وصلها وتمعن في هجرها ال ثـقب فاطمة تبخل عليه  فصاحبة ا
واعيـد وال جتود عليه بودهـا وحاله معهـا حال رياح الصيف الـتي ال جتدي نفعاً تـصدقه ا
ـثقب هـائـجـاً ثائـراً مـهدداً بـالـقطـيـعة وال خـير يـرجى من هـبـوبهـا وفي هـذا الـغزل جنـد ا
ومصـرحاً بـأنه ال يحب اخملـاتله واخلـداع فلـو أن يده الـيسـرى خدعـته خدعـها ولـو أهمـلته

أهملها بل لقطعها واستراح منها(١):
ـــــــعـــــــيـــــــني أفـــــــاطِمُ قـــــــبـل بـــــــيـــــــنكِ مَـــــــتّ

ومــــــنــــــعُكِ مــــــا ســــــألت كــــــأن تــــــبـــــيــــــني
فـال تَـــــــــعِـــــــــدي مــــــــــواعـــــــــدَ كـــــــــاذبـــــــــات

تـــــــــمــــــــــرُّ بـه ريـــــــــاحُ الـــــــــصــــــــــيـف دوني
فــــــإنـي لـــــــو تــــــخـــــــالــــــفـــــــنـي شــــــمـــــــإلى

ـــــــيـــــــني خالفـك مـــــــا وصـــــــلـتُ بـــــــهـــــــا 
إذاً لــــــقـــــطـــــعــــــتُـــــهــــــا ولـــــقــــــلت بــــــيـــــني

كـــــــذلـك أجـــــــتـــــــوي من يـــــــحـــــــتـــــــويـــــــني

وصـاحبته هند مـثل فاطمة تضن بسالمـها ومتاعهـا وتعرض عنه وينفـصل عنها بعد
ـتعة ويصطادان الود وهو أن كان الوصل وطـيداً والغرام شديداً يلقـاها وتلقاه ويسرقان ا
يخـبرنا عـن هذه الصـاحبـة بأنـها من هذا الـنوع الـذي تسـتميـله أدنى بشـاشة وأقل صـحبة

ثقب ٦٢ . (١) ديوان ا
(٢) تمتـري: تستخرج األسـابي: الطرائق (للـدمع وما سال منه) الـنهية: االنـتهاء الدرر: الـل إذا كثر وسال

أو األمطار تتبع بعضها بعضاً مرمعالت: سائالت متتابعات مغر: حمرة من الدم خذلت: انقطعت.
ـثقـب العـبـدي ١٠ غان: جـمـيـلة نـهـلة: ريـة صـد: عـطشـان بـدرة: كيس فـيه ألف ديـنـار عرض: (٣) ديـوان ا
قوية اجلـلمد: الصـخر. وقال أبو اسـحق: أراد ناقة قويه ال يـعارضها في قـوتها اجللـمد وال جتعل أوالدها

من عددها «اللسان» مادة جلمد.
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فهي تنصرف عنه عند أية بارقة أمل في ود غير وده ومتاع غير متاعه(٢):
أال إن هــــــــنـــــــــداً أمـس رَثَّ جــــــــديــــــــدُهــــــــا

ـــــتــــــاعُ يـــــؤودهـــــا وضـــــنَّـت ومـــــا كــــــان ا
فـــــلـــــو أنـــــهـــــا من قـــــبـل جـــــادت لـــــنـــــا بهِ

عـــلى الـــعــهـــد إذ تــصــطـــادني وأصـــيــدُهــا
ـــــــا تــــــمــــــيـطُ بــــــودهــــــا ولــــــكـــــــنــــــهــــــا 

بــــشــــاشــــة أدنى خــــلــــةٍ تــــســــتــــفــــيــــدُهــــا

وصاحـبته لـيلى تـرحل بعـيداً عـنه وتقـطع وصلـها مـعه فيـبكي دمـوعاً غـاليـة غالء عقد
الـلـؤلـؤ ويـطلب إلى قـلـبه أن يـسـلو حـبـهـا ويـأمر دمـوعه بـأن تـكف عن انـسكـابـهـا فـليس من

رء امرأة فارقته ورحلت عنه(١): احلكمة أن يبكي ا
هـل لــــــهــــــذا الــــــقــــــلب ســــــمـع أو بــــــصـــــر

أو تـــــــــنـــــــــاه عن حـــــــــبـــــــــيب يـــــــــدكــــــــر(٢)
أو لــــــــــدمـعٍ عـن ســـــــــفــــــــــاه نــــــــــهــــــــــيـــــــــة

تـــــــــمـــــــــتـــــــــري مـــــــــنـه أســـــــــابـي الـــــــــدرر

وصاحبـته اجلميلـة «غانية» إنه لـيطلب إليـها وصاًال يروي فـؤاده الظمآن وهـو ال يغتصب
تـعـة اغتـصابـًا وال يـتعـجلـهـا فال مانع عـنـده أن تكـون في يـوم آخر وهـذه اجلمـيـلة ال تـرفضه ا
حـبيباً لها ولـكنها تغـلي ثمن حبها فهي تـريده أن يحضر لهـا بدرت من الذهب مع إشراقة كل
رأة هذا شـأنها وهذه صـباح حتى آخـر العمـر أو مائة نـاقة ضخـمة سمـينة وأوالدهـا معهـا وا

ا هي في حقيقة أمرها تمنعه وصلها وتصده عنها(٣): مطالبها الباهظة الثمن إ
هـل عــــــــــنــــــــــد غــــــــــان لــــــــــفــــــــــؤادٍ صـــــــــدِ

(١) ابن رشيق: العمدة ١١٧/٢ .
(٢) جرونباوم: دراسات في األدب العربي ٤٣ .

فضليات ٥٨٧ . فضليات ٤٠٨ واألنباري: شرح ا (٣) التبريزي: شرح ا
يداني: مجمع األمثال ١٢٥/١ . (٤) ا
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مـن نـــــــهــــــــلـــــــةٍ فـي الـــــــيـــــــوم أو فـي غَـــــــدِ
قــــــــــــــالـت: أال ال يــــــــــــــشـــــــــــــتــــــــــــــرى ذاكـم

ــــــــــا شــــــــــئــــــــــنــــــــــا ولـم يــــــــــوجـــــــــدِ إال 
إال بـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدْرَي ذهــبٍ خــــــــــــــــــــالـص

ـــــــــســــــــنــــــــدِ كل صـــــــــبــــــــاح آخـــــــــر الـــــــــمُ

ــثـقب مع أولــئك الـنــسـوة يـخــبـر عن صـدود وإعــراض وعن هـجـر وهـكــذا فـإن غـزل ا
وانـفصـال وعن ألم وأحـزان وهذا الـغزل ال يتـناول الـصبـابة وال يـصف التـباريـح وال يحدث
ا عهدناهم يعبرون عن عن شوق أو يفصح عن حب وما هكذا عهدنا الـشعراء يتغزلون وإ

أسر احملبوبات والتذلل لهن بأسلوب ه بسيط وناعم لطيف.

ـوضـوع الـقـصـيـدة ارتـبـاطـاً وثـيـقـاً وأن العـالقة سـألـة في هـذا الـغـزل أنه يـرتـبط  وا
بيـنهما وطـيدة وهي عالقة نـفسيـة فهما في األصل تـعبيـر عن موقف واحد يـتمثل في وحدة
اجلو الـنفسي عند الـشاعر وقد أشار القـدامى إلى مثل هذه الوحدة النـفسية وذلك الترابط
الـعاطـفي عنـدما قـال احلاتمي(١) «من حكم الـنسيب الـذي يفـتتح به الـشاعـر كالمه أن يكون
ـا يـعـده من مـدح أو ذم مـتـصالً به» وكـذلك ذكـر جرونـبـاوم الـرابـطـة الـنـفـسـية(٢) ـزوجـاً 
عـنـدمـا قـال «إن هـنـاك نـوعـاً مـن رابـطـة نـفـسـيـة بـ الـقــفـز االسـتـطـرادي من مـوضـوع إلى

موضوع».

ثقب الشـعرية التي صدرت بالغزل وهذه الوحـدة النفسية تنسـحب على كل قصائد ا
فـالقصـيدة عنـده كما عـند غيـره لوحات تـعرض جوانب من احلـياة العـربية وتـبرز صوراً من
ا واقع تـلك احلياة في قلب الباديـة وعلى امتداد السـواحل التي تتاخمهـا وهذه اللوحات إ

تسيطر عليها جميعها وحدة اجلو النفسي.

ثقب العبدي ٢٠٨ . (١) ديوان ا
ثقب العبدي ٧١٠ اجللل: العظيم. حنوقطر: مكان في قطر. (٢) ديوان ا

صدر ١٠٢ . (٣) نفس ا
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ـلك عـمـرو بن هـند(٣) ـدح فـيـها ا فـغـزله في فـاطمـة جـاء في مـقـدمة الـقـصـيدة الـتي 
ة(٤) اختـلف مع عبـدالقـيس وتنـكر لـها وراح ـؤ لك بـعد ضـربة دوسـر الضـربة ا ويبـدو أن ا
ـاطل في وعـوده مـعـهـا ويخـون عـهـوده لـهـا األمر الـذي تـرك احلـيـرة تـمزق الـشـاعـر فـثار
غضبه واشتدت حميته وراح يخاطب النعمان في قسوة وحدة ويطلب إليه أن يب موقفه من
العبديـ في قرار صريح فـإما عداوة وجفـاء وإما عودة وإخـاء وهكذا كان شـأنه مع فاطمة
إن وصلـته وصلـها وإن صـدته صدهـا حتى مع يـده اليـسرى إن خـالفت يـده اليـمنى بـترها

لك(١). ماطلة من ا راوغة وا واجتواها والشاعر إذن يكره ا

والـوحـدة الـنـفــسـيـة تـسـيـطـر عــلى قـصـيـدته الـرائــيـة الـتي ذكـر فـيـهــا صـاحـبـته لـيـلى
لك عمرو بن هند وقد ضـرب العبدي ضربة قـاصمة بكتيبة فالـقصيدة أيضا موجـهة إلى ا
دوسـر وآذاهم وبـطش بـهم فـالتـنـكر واضح واجلـفـاء بـائن تمـامـا كـما هي حـالـته مع لـيلى
التي رحلت عـنه وحتقق له هجرها وانفصـالها فالشاعر حزيـن متألم يبكي ضربة قومه في

منطقة قطر بتوجع وتفجع فيقول(٢):
كـل يـــــــــــــوم كـــــــــــــان عـــــــــــــنــــــــــــا جـــــــــــــلـالً

غــــيـــــر يــــوم احلِــــنــــو فـي جــــنــــبـي قــــطــــر
ضــــــــربت دوســــــــرُ فــــــــيـــــــنــــــــا ضــــــــربـــــــةً

أثــــــــبـت أوتــــــــاد مُــــــــلـك فــــــــاســــــــتــــــــقــــــــر

ـلك النعمان وقـصيدته الدالـية جند فيهـا مثل هذا اجلو النـفسي وهي موجهة إلى ا
ـلك يسرع ثـقب عنـدما تـلوح له بـارقة أمل في ود جـديد من ا ـنذر «أبي قـابوس» فـا ابن ا
إليه في سفارته ويستعطفه في جمهرة العبدي وأسراهم وهذا نفس موقفه من صاحبته
ا أصاب قومه لكنه هند التي تلـوح لها بارقة أمل في ود جديد تنصـرف إليه وهو حزين 
ـكرمـته العـظيـمة في إطالق األسرى كـان يطـمع في رضى النـعمـان الذي طـوق العبـدي 

رأة اجلميلة. (١) الغانية هي التي تطلب وهي ا
ثقب العبدي: ٢٢٠. (٢) ديوان ا

(٣) جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ٩٢/١.
(٤) البهبيتي: تاريخ الشعر العربي  ص ١٠٠
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ثقب قائالً(٣): فمدحه ا
فــــــــإن أبــــــــا قــــــــابـــــــوس عــــــــنــــــــدي بالؤُه

ـــــنــــــودهـــــا جــــــزاءً بـــــنُــــــعـــــمـى ال يـــــحِـلّ كُ
رأيـت زنـــــــادَ الــــــصـــــــاحلــــــ تـــــــمــــــيـــــــنهُ

ـــاً كــــمـــا بــــذ الــــنـــجــــوم سُـــعــــودهـــا قــــد

ويبقى أمـامنا من قصـائده التي تـصدرها الغـزل قصيـدتان: األولى في صاحبـته «غانية»(١)
وهذه ضاع موضوعها على ما نعتقد إذ جند بعد الغزل وصفاً للناقة ثم تنتهي القصيدة.

ـثقب فـيـهـا ينـهض فـرحاً مـسـروراً يسـتـقبل يـمـية فـإن ا أمـا الـقصـيـدة الثـانـيـة وهي ا
صاحـبته «طـلحة» الـتي جاءته لـيالً زائرة وهـو ال يكـاد يصـدق ما يـرى لكنـها احلـقيـقة هذه
طـلحـة أمـامه جتود عـلـيه بهـذا اللـقـاء فيـطـير فـرحاً ويـتـهلل وجـهه بـشراً وإذا مـا عـلمـنا أن
ـار وقد أبـهجـته شفـاعة خـالد عـند الـنعـمان في دح خـالد بن أ ـثقب في هـذه القـصيـدة  ا
ـيـميـة وفـيـها مـزق الـعـبـدي أدركنـا مـدى سـيطـرة الـوحـدة النـفـسـيـة في قصـيـدته ا شـأن ا

يقول(٢):
طـــــــرقـت طــــــلــــــحـــــــة رحــــــلـي بـــــــعــــــدمــــــا

نـــــــــام أصـــــــــحـــــــــابـي ولــــــــــيـــــــــلـي لم أ
طـــــــــرقــــــــتـــــــــنــــــــا ثـم قـــــــــلــــــــنـــــــــا إذ أتت:

ــــــــــا أن ألم مـــــــــرحــــــــــبــــــــــاً بــــــــــالــــــــــزور 

وبـعد كل هذا ال يـتبـقى أمامنـا شيء في الغـزل فقد ال حـظنـا أنه في مقـدماته الغـزلية
يربط بينها وب موضوعاته التي عاجلها وأشار إليها.

وفي كل تـلك الـقصـائـد ذكر الـشاعـر خـمس نسـاء هن فـاطمـة وهـند ولـيـلى وطلـحة
وأخرى لم يذكر اسمها واكتفى بأن يقول عنها «غان» وهي التي أشرنا إليها بأنها اجلميلة.

ـعـشوقـة واحدة ولسـنـا ندري سـبـباً لـهـذا التـعـدد في األسمـاء فـهل كانـت تسـمـيات 

ثقب العبدي ١٤٢ - ١٤٨ . (١) ديوان ا
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وحـبيـبـة فـريدة فـأحب أن يـعدد أسـمـاءهـما?. أم أنـهـا من عـرائس الشـعـر الـتي أشار إلـيـها
الـباحـثون(٣)? ومن األسـمـاء التـقلـيديـة التي جتـري في الـشعـر عنـد الشـعراء(٤) وأغلب الظن
ـثقب كـما ال حـظنـا ليالئم بـ غزله عـندنـا أنهـا من عرائس الـشعـر وأنهـا تقـليـد سار عـليه ا
ا شغلته أحداث قومه ومهمة السالم التي نهض رأة وإ ثقب لم تشغـله ا وموضوعاته فا

بأعبائها وأمضى طيلة حياته مشدوداً إليها.

ـثـقب الـتي سـنـمـضي مـعهـا إلى وهـكـذا كـان الـغـزل أول لـوحـة من لـوحـات قـصـيـدة ا
دح فاحلكم. الظعن فالناقة فا

شعر الظعائن:

الـظـعن في الشـعـر اجلـاهلي لـون غـنائي عـذب وقف الـشـعراء عـنـده وأطالـوا الـوقوف
زوجة باحلزن. وفاضت لواعج صدورهم بأغاريد زاخرة باحلب مليئة باحلن 

وصف الــشـعـراء الـظـعـائن وتـتـبـعـوا أمـاكــنـهـا وذكـروا طـرقـهـا فـأجنـدوا وأسـهـلـوا
ـرأة الـظــاعـنـة مـلـتـمـســ ودهـا وراحـوا يـرقـبـون رحــيل أحـبـابـهم وحـمـول وحتـدثـوا إلى ا
صاحـبـاتـهم وبـعـدهـا يـسـكن احلـزن نـفـوسـهم وتـفـيض بـالـدمع أعـيـنـهم فـيـبـكـون بـحـرقة

ويجأرون بالشكوى فلحظات الوداع قاسية موجعة والفراق مؤلم محزن.

ثـقب العبدي عـاش جتربة االرحتـال بعاطـفة جياشـة ومشاعـر دفاقة وتـناول شعر وا
الظعن بحماسة وانفعال شديدين فجاء شعره رقيقاً عميق التأثير في النفس.

وتنـاول هذا الـشعر عـنده النـواحي التالـية: طـريق الظعـائن واإلبل الظاعـنة واألحداج
والرجائز والنسوة الظاعنات.

طريق الظعائن:

ثقب العبدي ١٦٣ الرباوة: ما ارتفع من األرض والغيب ما اطمئن منها. (١) ديوان ا
(٢) القنادي: الوصف في الشعر اجلاهلي ٣١٨ .

ـاط: ثيـاب ملـونة الرقم: ـثقب الـعبـدي ٦٤ احلزمـاء: ما أشرق من األرض وكـثرت حـجارته األ (٣) ديوان ا
نوع من الثياب.
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ثقب ـشهورة التي بـقيت في ديوان ا ورد الـظعن في قصيـدت من القصـائد السبع ا
فـفي القـصيـدة النونـية يـتحـدث عن خط سيـر اإلبل ويعرج عـلى ذكر األمـاكن التي جتـتازها
والـبـدايـة من وادي ضـبـيب حـيث ظـهـرت الـظـعائن بـعـد ألي وتـبـاطـأ ثم تـمـضي إلى مـنـطـقة
ـينـها وأخـيراً تصل شـراف ومبـاشرة إلى ذات رجل وتـنعطـف قليالً لـتكـون الذرانح عن 
إلى فـلـج وهي أرض مـستـويـة فـتـبـدو الـظـعـائن وهي تـتـهـاوى وسط بـحـر من الـرمـال سـفـناً

عظيمة تعلو غوارب البحر(١):
ـن ظُـــــــــعـن تــــــــــطـــــــــالـع مـن ضُـــــــــبَــــــــــيبٍ

فــــــــمـــــــــا خـــــــــرجت مـن الـــــــــوادي حلــــــــ
تـــــبــــــصـــــر هل تــــــرى ظـــــعـــــنــــــاً عـــــجـــــاالً

بـــــــجــــــنـب الـــــــطـــــــحــــــان إلـى الـــــــوجــــــ

ـثـقب ودفـقت أحـاسـيـسه وحـمـلت له أجـمل الـذكـريات وهـذه األمـاكن هـزت مشـاعـر ا
رتـفعات يـعلو إذا عـلت ويهبط فراح مع الـظعـائن يهبط الـوهاد والوديـان ويصعـد التالل وا

إن هي انحدرت(١):
عـــــــلــــــون ربـــــــاوة وهــــــبــــــطـن غـــــــيــــــبــــــاً

فـــــــــلـم يــــــــرجـــــــــعـن قـــــــــائــــــــلـــــــــة حلــــــــ

وذاك التحـديد لتـلك األماكن والتـنقل مع الظعـائن وإن كان أمراً غـير ذي بال عـند غير
ثـقب أو كمـا يقـول بعض الـدارس يـجلب الـسأم(٢) فـهو عـند الـشاعـر عـظيم األثـر كبـير ا

األهمية يجد فيه ارتياحاً لنفسه واطمئناناً لقلبه.

ا يدلل على ناطق في طريق سير الظعائن فإ ثقب عندما يحدد األماكن ويسـمي ا وا
. قيمة إنسانية كبيرة في نفسه للربوع احلبيبة وأرض احلمى «الوطن» ومنازل قومه العبدي

ثقب العبدي ١٤٩ البخت: اإلبل اخلراسانية األباهر: عروق الظهر الشؤون: شعب الرأس. (١) ديوان ا
ـصـدر ١٨٨ الـكور: الـرمل األنـسـاع: احلـبال قـرواء: سـفـينـة طـويـلـة ماهـرة: سـابـحة (٢) نـفس ا

: مدهونة. ده
(٣) األنباري: شرح القصائد السبع ١٣٧ .
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أما في الـقصيـدة الرائـية فـلم يتـبع األماكن وليـست صاحـبته فـاطمـة التي تـظعن هذه
ا هي «ليلى» وظعائنها ترحل مـبكرة وجتتاز أرضاً حزماء صعبة الصعود صلدة رة وإ ا

احلجارة وإنها على امتداد البصر أسر وجماعات.

ويبدو أن أبـياتاً ضـاعت من القصـيدة وأوصافـاً أخرى كان البـد من وجودها لـتكتمل
معـالم الصورة ويؤكد هذا الـضياع عندنا أن جـواب الشرط بعد البـيت الرابع في القصيدة

ثقب يبدأ ذكر الظعن من البيت الرابع فيقول:(٣) غير موجود وا
إن رأى طــــــــعـــــــنــــــــاً لــــــــلـــــــيــــــــلـى غـــــــدوة

قــــــــد عـال احلــــــــزمــــــــاء مــــــــنــــــــهـن أســــــــر
ــــــاطــــــهــــــا قـــــــد عــــــلت مـن فــــــوقــــــهــــــا أ

وعــــــــلـى األحــــــــداج رقـم كــــــــالــــــــشــــــــقــــــــر

اإلبل الظاعنة:

تسـيـر هذه األبـل أسراً وجـمـاعات وتـرحل في قـوافل تشق رمـال الـصحـراء وجتـتاز
ـثـقب بـأنـها إبل مـعابـر الـفالة سـتـرسـله في سـيرهـا عـظـيـمة فـي امتـدادهـا وقـد أخـبرنـا ا

خراسانية طوال األعناق عراض الصدور ضخام الرؤوس(١):
يـــــــشـــــــبـــــــهـن الـــــــســـــــفـــــــ وهـن بـــــــخت

عــــــــراضـــــــــات األبــــــــاهــــــــر والــــــــشــــــــؤون

ا يشاهده ثقب في حديثه عن ناقته متأثراً  وتشبيه اجلمال بالسفن صورة يكررها ا

.« (١) ديوان الشاعر: ١٣٢ وفي رواية أخرى «نساق كأنها عوم السف
(٢) ديوان عمرو بن قميئة ٦٠ العدولى: سفن منسوبة إلى عدولى بالبحرين.

ات النـسب لؤي بن غالـب: من قريش أكرم الـناس حسـباً وهو ـثقب العـبدي ٢٦٢ ثاقـبات: كـر (٣) ديوان ا
جد الرسول عليه السالم ثعلـبيات: من بني ثعلبة بن بكر بن وائل عـباعب: موضع في ديار بكر القعقاع:

من تميم وحاجب: عم القعقاع.
فضليات ١٦٤ جلهة الوادي: جانباه توسق: تعدل. (٤) ا
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في بيئة البحرين(٢):
كــــــأن الـــــــكـــــــور واألنـــــــســــــاع مـــــــنـــــــهــــــا

عـــــــــــلــى قـــــــــــرواءَ مــــــــــــاهــــــــــــرةٍ دهـــــــــــ

ـسـيـر فـاإلبل تـتـمـايل وتـضـطـرب وتـأتي هـذه الـصـورة من الـضـخـامـة والـتـتـابع في ا
الح ويعدلها وهي تـتابع سيرها وسط األمواج وقد يـلها ا وتمضي مـسرعة وكذلك السفن 
أكثـر الشعـراء في اجلاهـليـة من استـخدام صورة الـسفن عـند ذكـر الظعـائن فطـرفة يـتحدث

الكية قائال(٣): عن حدوج صاحبته ا
ــــــــالــــــــكــــــــيــــــــة غــــــــدوة كــــــــأن حــــــــدوج ا

خاليــــــا ســــــفــــــ بــــــالــــــنــــــواصـف من دد

ويقول عبيد بن األبرص لصاحبه وهو يحدثه عن حمول القوم(١):
تـــــــبـــــــ صـــــــاحـــــــبـي أتـــــــرى حـــــــمـــــــوالً

يــــــشــــــبه ســــــيــــــرهـــــا عــــــوم الــــــســــــفـــــ

ويستخدم عمرو بن قميئة نوع السفن ح يتحدث عن سرعة العير والقافلة(٢):
هـل تـــــرى عــــــيـــــرهــــــا جتــــــيـــــز ســــــراعـــــاً

كــــــــــالــــــــــعــــــــــدولـى خــــــــــارجــــــــــاً من أوال

ثقب بـأن ظعائن صاحبته فريدة من نوعـها تفوق ظعن أشهر قبائل العرب ويتباهى ا
قريش وبكر بن وائل وتميم(٣):

ظــــــــعـــــــائـن ال تـــــــوفـي بــــــــهـن ظـــــــعــــــــائن
وال الــــــثـــــــاقــــــبــــــات مـن لــــــؤي بـن غــــــالب

وال ثـــــعـــــلـــــبـــــيــــات حـــــلـــــلن عـــــبـــــاعـــــبــــاً

ثقب العبدي ١٤٨ - ١٥٠ . (١) ديوان ا
(٢) لسان العرب ٢٣٠/٢ .

(٣) ابن سيده: اخملصص ١٤٧/٧ .
(٤) لسان العرب ٢١٩/٧ .

ثقب العبدي ١٥٤ . (٥) ديوان ا
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وال أســـــرة الــــقـــــعــــقـــــاع من رهـط حــــاجب

ـثـقب في إبـراز صور والـشاعـر الـوحـيـد من بـ شـعـراء عبـدالـقـيس الـذي شـارك ا
ـمـزق فـقـد أعلـن عن فزعـه من رحيل صـاحـبـته وقـد رأى أهـلهـا يـسـتـعدون الـظـعـائن هو ا
لـلسـفـر عنـد الـصبـاح وعنـدمـا استـوت النـسـاء على األحـداج راحت اإلبل جتـتاح مـناطق

الرجا وقراقر(٤):
ـــشـــوق صـــحــــا من تـــصــــابـــيـه الـــفــــؤاد ا

وحـــــــان مـن احلـي اجلــــــــمـــــــيـع تــــــــفـــــــرق
لـــــدن شــــــال أحـــــداج الـــــقــــــطـــــ غـــــديـــــة

عــلى جـــلــهــة الـــوادي مع الــصـــبح تــوسق
تــــــطـــــالـع مـــــا بــــــ الـــــرجــــــا فـــــقــــــراقـــــر

عــــلـــــيـــــهن ســـــربــــال الـــــســــراب يـــــرقــــرق

ـثقـب لنـا زمن الـرحلـة أو الـظروف احملـيـطـة بهـا لـكنه في حـديـثه عن نـاقته ولم يذكـر ا
يطيل الوقوف عند كل أمر وسنأتي على ذلك في شعر الناقة.

األحداج والرجائز:

ـرأة أجمل زيـنتـهـا ويسـتعـد الـقوم وتـزين اإلبل الظـاعـنة بـأبهى عـنـد الرحـيل تأخـذ ا
ـثـقب إلى األحـداج والـرجـائز في احلـلل وتـغطـى األحداج بـأكـسـيـة زاهيـة فـاخـرة ويـشـير ا

نونيته فيقول(١):
وهـن كــــــذاك حـــــــ قـــــــطـــــــعن فـــــــلـــــــجــــــاً

ثقب العبدي ص ٦٥. (١) ديوان ا
(٢) لسان العرب ٩٠/٦ وقال األنباري: الرقم والعقل من ثياب اليمن.

ثقب العبدي ٦٥ . (٣) ديوان ا
صدر ١٥٦ . (٤) نفس ا

(٥) انظر: الصناعة عند عبدالقيس.
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كـــــــــأن حـــــــــدوجــــــــهـن عـــــــــلـى ســـــــــفــــــــ
وهـن عــــــــلـى الــــــــرجـــــــــائــــــــز واكــــــــنــــــــات

قــــــــواتِـلُ كـل أشــــــــجـعَ مـــــــــســــــــتـــــــــكــــــــ

فاحلـدوج جـمع حداجـة مـركب تركـبه الـنسـاء مـثل «احملـفة» والـهودج(٢) أمـا الرجـائز
جـمع رجازة فـهي أيـضـاً مـركب من مـراكب الـنسـاء لـكـنـها أصـغـر من احلـداجـة وعـند ابن
سـيده(٣) أن الـرجـازة كسـاء من الـصـوف جتعل فـيه أحـجار يـوضع بـأحـد جانـبـيهـا الـهودج
ـسـير ويـرى ابن منـظور(٤) أن الـرجازة مـركب لـلنـساء يل واالضـطراب أثـناء ا يـعدله عـنـد ا
دون الهودج يزين بصوف وشعر أحمر أما اليزيدي فيقول بأن الرجازة هي الهودج(٥) ومن
ـراكب الـتـي عـرفـهـا اجلــاهـلـيـون كل هـذا نــدرك أن األحـداج والـرجــائـز نـوعـان من أنــواع ا
ـراكب ـعــنى ا ــثـقب اســتـخــدم احلـدوج  واســتـخـدمــوهـا في رحــيل نـســائـهم ويــبـدو أن ا

عنى البسط والطنافس ألنه قال: إن النساء جالسات مطمئنات على الرجائز. والرجائز 

ــاط وهي أكـســيـة مـلــونـة وبــسط فـاخـرة(١) وتـغــطى بـالــكـلل من وتـزيـن األحـداج بـاأل
الستائر الرقيقة فتبدو وكأنها غرف أنيقة لعبت فيها يد فنان عند الطالء وهذه األكسية وتلك
األغـطية غـالباً مـا تكـون من اللون األحـمر ومن أنواعـها العـقل والرقم فـالعقل أثـواب حمراء
كان العرب يـسدلونهـا على الهوادج أمـا الرقم فهو خـز موشى وضرب من البـرود اخملططة
ـثـقب بـ لنـا أن الـرقم قـمـاش أحـمـر يـشـبه في احـمـراره شـقائق كمـا يـقـول ابن مـنـظـور وا

النعمان ولون الدم عندما يقول(٣):
ــــــاطــــــهــــــا قـــــــد عــــــلت مـن فــــــوقــــــهــــــا أ

وعــــــــلـى األحــــــــداج رقـم كــــــــالــــــــشــــــــقــــــــر

ويتحدث عن ظهور النسوة خالل الكلل والستائر وهي تمضي مرحتلة.(٤)

ثقب العبدي: ١٥٠ ١٥٤ واكنات: مطمئنات األشجع: الشجاع ذات ضأل: موضع فيه شجر السدر. (١) ديوان ا
: حديث األربعاء ١٦٦ . (٢)   طه حس

ثقب ١٥٧ . (٣) ديوان ا
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ومن هـنــا نـدرك أن أحــداج صـاحــبـة الـشــاعـر كــانت تـغــطى بـصــوف أحـمــر الـلـون
وبأكـسيـة من النـوع الفـاخر الـثمـ وأن قمـاش «الرقم» أكـثر األنـواع استـخداماً فـي زينة

. احلدوج عند العبدي

ـــراكب الـــتي تــــصـــنع عـــلى أرض وقـــد أشـــرنـــا إلـى أن احلـــداجـــة والـــرجـــازة مـن ا
ا كان الرقم واألكسيه األخرى من منسوجاتهم. عبدالقيس(٥) ور

النسوة الظاعنات:

ثقب فاطـمة كانت من وسط ثري وهي حسناء ال نغالي إذا ما ذكـرنا أن صاحبة ا
جميلـة منعمة زاهـية الثياب طـويلة الضـفائر والنسـوة الالئي رحلن معها وبـرفقتها من
وسط «اقـتــصـادي» حـسن يــجـلــسن مـطـمــئـنــات عـلى الـرجــائـز وفي األحــداج سـاحـرات
فـاتـنــات ودولـة الـســحـر واجلـمـال يــخـضع لـهــا أشـجع الـرجــال وهن جـمـيـالت الـعـيـون
رشـيقات القوام تـعمدن النظـر إلى األحبة وكأنهن غـزالن اشرأبت أعناقهـا تتناول دانيات

األغضان في ذات ضأل(١):
وهـن عــــــــلـى الــــــــرجـــــــــائــــــــز واكــــــــنــــــــات

قــــــــواتـل كـل أشــــــــجـع مـــــــــســــــــتـــــــــكــــــــ
كـــــــــــغـــــــــــزالن خـــــــــــذلـن بـــــــــــذات ضـــــــــــأل

تــــــنـــــوش الـــــدانــــــيـــــات من الــــــغـــــصـــــون

ـودع ـثـقب هـذا اإلصرار عـنـد الـنسـوة عـلى مـشاهـدة ا وبـبراعـة فـائـقة يـصف لـنا ا
وشـاة من جانبيهـا ويرفعن قسماً والنظر إلى األحبـة فهن يرخ السـتائر الرقيـقة والكلل ا
ـا يثـقـ الـوصـاوص «البـراقع» فـتـبدو مـنهـا من جـانب آخـر ولـيس األمر كـذلك فـحـسب وإ
ن يثقب الوصاوص (٢): «وجدير  شـرقة ولهذا يقول طه حس العيون الـناعسة والوجوه ا

ثقب». أن يلقب «با

ثقب العبدي ١٦٣ قرونه: نفسه مصحبتي: منقادة لي. (١) ديوان ا
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ــثــقب يــتــحــدث عن أســبــاب مـحــاسن وفـي تـســلــسل شــيق ووصـف رشــيق مــضى ا
الـظاعنات فهن يـرتدين أثواباً من الديـباج ويتزين بالـذهب يتموج علـى صدورهن الناصعات
البياض وقد أرخ ذوائبهن على ظهورهن وهن مع ظلمهن للرجال مطلوبات مرغوبات فإذا
ما وقع اإلنسـان في فتنتهن وتملكن قـلبه أصبح من العسير علـيه أن ينجو من حبهن فيتودد

إليهن ويطلب الوصل منهن(٣):
ـــــــــطــــــــلـــــــــبــــــــات وهـن عــــــــلـى الــــــــظـالم مُ

طــــــــــــويـالت الـــــــــــــذوائـب والــــــــــــقــــــــــــرون

ــــــــــتــــــــــنـه يــــــــــومــــــــــاً بــــــــــرهـن إذا مــــــــــا فُ

يـــــــــعـــــــــزُّ عـــــــــلـــــــــيـه لـم يـــــــــرجـع حلـــــــــ

ـضي عـاصـباً جـبـيـنه من احلر ـثـقب بـعـد ذلك يزمع الـرحـيل في شـدة الـهاجـرة و وا
الالفح ويـقـتـرب من الـظـعن وهـو يـرى صاحـبـته تـفـوق الـنـسـوة حـسـنـاً وجـمـاالً ويـحلـو له
احلديث مع واحدة مـنهن وهو يقصد فاطمـة ويطلب إليها أن ال تقطع حـبل الود بينهما فهي

إن فعلت فهو مضطر إلى القطيعة بالرغم من أن قلبه ال يطاوعه على الفراق(١):
فــــــقــــــلت: لــــــبــــــعـــــضــــــهـن وشُـــــدّ رحــــــلي

لـــــهـــــاجـــــرةٍ عـــــصــــبـت لـــــهـــــا جــــبـــــيـــــني

لـــــــــعـــــــــلـك إن صــــــــرمـت احلـــــــــبـل مـــــــــني

أكــــــون كــــــذاك مُــــــصــــــحِــــــبــــــتـي قــــــروني

ـثقب بصبـر طويل وجهد كـبير منظـر الرحيل وبرع فـي التعبيـر عن لهفته لقد رسم ا
وحنـينه وذكـريـاته وأجاد في وصف مـحاسن الـظاعـنات فـشـعر الـظعن حـبيب إلى الـنفس

قريب من القلب وما يصدر عن النفس يلقى قبوالً في القلب(٢).

والظـعن هو اللوحـة الشعـرية الثانـية التي ترتـبط ارتباطـاً وثيقاً بـالغزل وتتـابع مع بقية
ثقب. لوحات القصيدة عند ا
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ـثقب فـنحن نـرى مثل ومـا دمنـا قد ارتـضيـنا الـوحدة الـنفـسـية في لـوحة الـغزل عـند ا
هذه الوحدة في لـوحة الظعن عـنده كذلك فهو يـنتقل من الغـضب والثورة على صـد احلبيبة
وهجـرها إلى الـهدوء والـسكـينـة في أيام الـود والصفـاء معـها فـينـظر إلى تـلك األيام الـغابرة
وساعـات الذكـريات اجلمـيلـة وتراه يـنقل بـصره ويطـوف بعـينـيه في مرابع األحـبة يـنظر من
ـة فاطـمـة اجلمـيلـة الـتي حتبه وتـرضـاه والتي تـدنيه خالل آلة تـصويـره فـيرى فـاطمـة الـقد
تاع وفي هذا تـلئ حنينـاً إلى أيام ا مـنها وتقـربه إليها إنه يـذوب وجداً في ذاك الوصال و

وقف يعدد أسباب حسنها وتتبع آيات جماليها وينقلنا معه في رحلة جميلة. ا

وفـجـأة يـجذبه حـاضـره مع فاطـمـة فـيصـرخ ويـصرح بـأنه لن يـخـضع لهـا ولن يـأسره
حبها فإن هي صرمته صرمها وإن أنكرته أنكرها.

ا يـعطي الفرصة للملك عـمرو بن هند ليراجع سيـاسته مع العبدي ويفسح له وهو إ
اجملال في أن يصدر قراراً سياسياً ال تـعصف به رياح الف وال ساعات الغضب وال تنكره
ـلك أن يكون أخـاً صديـقاً أو عـدواً مخـادعاً وكل مـا يريده شـبهـات األقوال واألمـر مع هذا ا

وقف وصدقاً في القول. ثقب منه حزماً في األمر وسداداً في الرأي وصراحة في ا ا

شعر الناقة:

ثقب فقد وقف عندها ومعها طويالً هام بها حتتل الناقة مكاناً بارزاً في أشعار ا

(١) قوية ضخمة.
(٢) شديدة صلبة.
(٣) طويلة العنق.
(٤) كثيرة اللحم.

(٥) سريعة.
(٦) ثقيلة في غير بطء.
(٧) بخية قوية السير.

ثقب العبدي ١٦٥ ٢٦ ٨٨ ٢٤١ . (٨) ديوان ا
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وغـنى لهـا أجمـل القـصائـد وحتدث إلـيهـا ووصفـها وصـفـاً دقيـقاً فـلم يتـرك صغـيرة وال
كـبيـرة فيـها إال ذكـرهـا فهي مـهوى فـؤاده ومـحط بصـره وباعث احلـسـرة على لـسانه إنه
يحدث عنها وكأنه عاشق لها وبيـنهما صداقة حميمة ولم حترمه من هذا العشق? وتنكر
لـوك وتصحبه في أجواز الفالة وتمضي ودة? ألـيست ناقته التي ترحله إلى ا عليه تلك ا
به فـي كل قفـرة وعـلى مثـلـها تـرحل صـاحبـته مـنهـا جل فـوائده وهي مـعـوانة عـلى بـلوغ

آرب واحلاجات. ا

فال غـرو أن وقف في إعجـاب يصف كل شيء فـيهـا وينظـر إليـها بالـعيـون التي يـنظر
بـها إلى العالم ويتـحدث عن طباعها وخـصالها وأحاسـيسها ويكفي أن نـقول: هنا: إن شعر

تبقي من أشعاره في وصفها. ثقب ا ثل مكانة بارزة فربع ديوان ا الناقة وحده 

ولـلنـاقة نـعوت كـثيـرة فهي ذات لوث(١) وعذافرة(٢) وعرفاء(٣) ووجنـاء وفتالء الـيدين
ولكية(٤) وذريعة(٥) ورجوم(٦) ويعملة ورجيلة(٧).

ثقب مثل شعراء اجلاهلية يذكر تسـلية الهموم بركوب ناقة ضخمة اجلسم مرتفعة وا
الـسنام وعـظيـمة الوجـنات مـفتـولة الذراعـ مكـتنرة الـلحم مـوثقـة الرساغ جنـية الـطباع
ـة األصل تنـهب األرض بأخفـافها وتـقطع أجواز الـفالة برسـيها فال يـتعبـها رحيل وال كر

ثقب: عاني واألوصاف يقول ا يأخذ منها سفر وفي كل هذه ا
فــــــــــسـل الــــــــــهـم عــــــــــنـك بــــــــــذات لــــــــــوث

عــــــذافــــــرة كــــــمــــــطــــــرقــــــة الــــــقــــــيـــــون(٨)
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـصدر ٢٣ ٢٨ جتالـيد: جسم اقـتاد: الرحل نـاو: مرتفع فـدن: قصر مـؤيد: موثق نـهاض عنق (١) نفس ا
حارك: سنام تنمي: ترفع.

: ناقة قليل. صدر ١٨٠ جثل: كثير خواية: فرجه مقالت ده (٢) نفس ا
صدر ٢٢ مرود: حديدة اللجام محصد: حبل أو سوط. (٣) نفس ا

: حزام الرحل. صدر ٩٥ ١٧٠ اجلنب: الهر مقعد غرزها: مكان رحلها الوجيف: السير الوض (٤) نفس ا
تفرق من احلصى القردد: األرض الغليظة. شقتر: ا ثقب العبدي ١٧٨ ٣٥ ا (٥) ديوان ا
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ــــــــمــــــــالــــــــيـــــــةٍ عــــــــرقــــــــاء وجــــــــنــــــــاء جُ
ـــــــكـــــــربـــــــةٍ أرســـــــاغُـــــــهـــــــا جـــــــلـــــــمـــــــد مُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــــــطــــــعت بــــــفــــــتـالءِ الـــــيــــــديـن ذريــــــعـــــةٍ
يــــغـــــول الـــــبالد ســـــومـــــهـــــا وبـــــريـــــدهــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ويـــعــــمـــلـــة أرمي بـــهـــا الـــبـــيـــد والـــســـرى
يــــــقـــــطـع أجــــــواز الــــــفالة رســــــيــــــمــــــهـــــا

وسنام ناقته سامق مرتفع وعنقها طويل صلب ترفعه إلى سنانها إذا سارت(١):
ــــــجـــــــالــــــيــــــدي واقـــــــتــــــادهــــــا يــــــنـــــــبي تَ

نــــــــاوٍ كــــــــرأس الـــــــــفــــــــدن الـــــــــمُــــــــؤَيــــــــدِ
ـــــــــنـــــــــمـي بــــــــــنـــــــــهـــــــــاض إلـى حـــــــــاركٍ تَ

ثـم كـــــــــــرُكـن احلــــــــــــجَـــــــــــر األصــــــــــــلَـــــــــــدِ

ثقب(٢): حتى الذنب يكون له نصيب في أوصاف ا
تـــــــــشـــــــــد بــــــــدائـم اخلـــــــــطـــــــــران جـــــــــثل

خــــــــــــوايـــــــــــة فـــــــــــرج مــــــــــــقـالتٍ دهـــــــــــ

ثم يتنـاول حركـتها فـهي سريـعة نشـيطـة ال يحتـاج األمر مـعها إلـى سوط يحـثها
سير(٣): على ا

تــــــعـــــطــــــيـكَ مـــــشــــــيــــــاً حَـــــســــــنــــــاً مـــــرةً

. صدر ٢٤٩ الصدى: طائر في الليل يسير السرى: السير ليالً (١) نفس ا
تون: األرض ـستوى من األرض تـعارض: تبـاري ضحضـاح: ماء قلـيل ا سـبكر: ا ـصدر ٢٠٥ ا (٢) نفس ا

الصلبة الحب: طريق منفهق: واسع برجد: ثوب.
ـصـدر ٨٦ قــال األنـبـاري «أراد وقت شـدة احلــر وثـبـوت الـشــمس في كـبـد الـســمـاء» الـصـواريح: (٣) نـفس ا

الطيور آمت: اشتد حرها يطوي ربطها: شبه السراب ببياض.
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صدر ١٨٤ . (١) نفس ا
ثقب العبدي ٩٠ التنوفة: الصحراء والقفر من األرض القتود: أداة الرحل اليداعة: مكان. (٢) ديوان ا

صدر ١٧١ . (٣) نفس ا

صدر ١٩٤ . (٤) نفس ا

ـــــــــروَدِ والـــــــــمُــــــــحــــــــصَــــــــدِ حــــــــثـك بــــــــا

ـعقد حـزامها يـنهمـها وتطرده عـن نفسهـا ولكنه ال وعـبر عن سرعـتها بـأن هراً علق 
ا يزيدها أذى فتجد في سيرها هاربة فارة(٤): يتراجع وإ
بــــــــصـــــــادقـــــــةِ الــــــــوجـــــــيـف كـــــــأن هـــــــراً

يـــــــبــــــاريــــــهــــــا ويـــــــأخــــــذُ بــــــالــــــوضــــــ

والـناقـة وهي مسـرعة تـقـذف احلجـارة ويصـطدم احلـصى الغـلـيظ بجـانبـيهـا في باطن
الوادي فيسمع له عزف جميل(٥):

ــــــــشـــــــقـــــــتـــــــر تــــــــصك اجلــــــــانـــــــبـــــــ 
لــه صــــــــــــــــــوت أبـحُّ مــن الــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

وتـــــــــــســــــــــمـع تـــــــــــعــــــــــزافـــــــــــاً لـه رنــــــــــة
فـي بــــــــــاطـن الــــــــــوادي وفـي الــــــــــقَــــــــــردَدِ

وتـمــضـي رغم األهــوال والــشــدائـد فـي أرض مــقـفــرة خــلـت إال من صــور اجلــنـادب
وأصوات الـبـوم وهي ترحل في كل وقت فـي اللـيل والـنهـار وفي شـدة الهـاجرة الـتي تـلفح

الوجوه وتغير األلوان(١):
أمــــــضي بــــــهـــــا األهــــــوال فـي كل قــــــفـــــرة

يـــنــــادهـــا صـــداهـــا آخـــر الـــلـــيل بـــومـــهـــا
أنص الــــســـــرى فــــيــــهــــا بــــكـل هــــجــــيــــرة

تـــــغــــيـــــر ألــــوان الـــــرجــــال ســـــمــــومـــــهــــا

ـتـدة لـيـست عـلى اسـتواء واحـد صـلـدة احلـجارة وتـسيـر في أرض غـلـيـظـة وطرق 
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كثيرة احلصى(٢):
فـــــرُحتُ بــــــهـــــا تُـــــعـــــارضُ مُــــــســـــبَـــــكِـــــراً

ــــــتـــــون عـــــلـى ضــــــحـــــضــــــاحِـهِ وعـــــلـى ا

ثـقب أنه أخو سفر وجـواب أرض يقطع الـبيداء راغبـاً في حر الظـهيرة وقد ويخبـرنا ا
استراحت الشمس في قبة السماء وانتشر السراب كالريط والبرود(٣):

أعــــــــــادل مـــــــــا يـــــــــدريـك أن رب بـــــــــلـــــــــدةٍ
إذا الـــــشــــمس فـي األيــــام طـــــال ركــــودهــــا

وآمت صـــــــواديح الــــــنـــــــهــــــار وأعــــــرضت
لـــــوامع يــــــطـــــوي ريـــــطـــــهـــــا وبـــــرودهـــــا

وتنـام الـناقـة وتـعـرس ليالً عـنـدما يـنـال مـنهـا الـتعب فـتـبرك عـلى ثـفـناتـهـا حيـثـما
سير(١): انتهي بها ا

وألـــــــقــــــيـت الـــــــزمــــــامَ لـــــــهـــــــا فــــــنـــــــامت
ـــــــبــــــ لـــــــعـــــــادتــــــهـــــــا من الـــــــســــــدف ا

وفي بعض األحيان تنام عند ملتقى الطرق وبجانب البحر(٢):
فـــــبت وبــــــاتت بـــــالـــــتـــــنــــــوفـــــة نـــــاقـــــتي

وبــــات عــــلـــــيــــهــــا صـــــفــــني وقـــــتــــودهــــا
عــــــلـى طــــــرق عــــــنــــــد الــــــيــــــراعــــــة تـــــارة

تـــوازي شـــر الـــبـــحــــر وهـــو قـــعـــيـــدهـــا

تـساقط من شجر الـسدر يكثر ـدقوق والورق ا أما طعام الـناقة فهـو علف من النوى ا
مثله في مـنطقـة القطـيف حيث الـنخيل الـذي يستـخدم نوى تـمره علـفاً لإلبل والعـناية بـطعام

الناقة أمر حيوي لتبقى في نشاط دائم واستعداد مستمر(٣):
كـــــســـــاهـــــا تـــــامِـــــكــــــاً قـــــرداً عـــــلـــــيـــــهـــــا

ســــــــواديُّ الــــــــرضـــــــيـح مـع الـــــــلــــــــجـــــــ

(١) الكفراوي: الشعر العربي ب التطور واجلمود ٣٧ .
ثقب العبدي ٢٦ . (٢) ديوان ا
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ثقب مع الناقة حياة مشقات فال هي تستريح وال هو يريح انظر إليه الوقت وحياة ا
آخـر اللـيل وأمر عـاجل أتاه فـينـهض وينهـض راحلته ويـهيء متـاع السـفر فـتدرك مراده
ة فـمشقة الرحـلة وعنت السـفر يصيـبان منها وتشتـكي من كثرة أسفـاره وتتأوه حزيـنه متأ
ـكروه شيـئـاً كـثـيراً ولـكن مـا احلـيـلـة إنهـا تـذعن وتـرضى إن فـيـهـا صبـراً جـمـيالً عـلى ا
ـضي بها أعز د لهـا الزمام ويـشد الرحل و لم ويدنـو منهـا  ونزوالً مـستكـيناً اخلـطب ا

صديق وأكرم رفيق حقا إنه وصف رائع ومن أدق ما عرف الناس في وصف اإلبل(٤):
تــــــقــــــول وقــــــد درأت لــــــهــــــا وضـــــــيــــــني:

أهــــــــــــــــذا ديـــــــــــــــنــه أبـــــــــــــــداً وديــــــــــــــــنـي
أكــل الـــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــر حــل وارحتــــــــــــــــــال

أمــــــا يُـــــــبـــــــقي عـــــــلـي ومــــــا يـــــــقــــــيـــــــني

ويقـول الكـفراوي(١): «ألـيست الـناقـة شـريكـة البـدوي في أفـراحه وأحزانه ومـعوانه
على بلوغ مآربه وإمضاء هـمومه وبذا قويت الرابطة بينهما حـتى ليكاد يناجيها بخلجات

نفسه وتناجيه».

ولـئن وقف شـعـراء اجلـاهلـيـة عـند أمـور هـامـة في الـناقـة أبـرزهـا ما يـتـعـلق بجـسـمـها
وأعضـائهـا وما يـتنـاول أحاسـيسـها ومـشاعـرها ومـا يدور حـول مهـمتـها والـعنـاية بـها فإن
عجب بكل ما يتصل بناقته ثقب قد وقف عند هذه األمور جميعهـا وحدثنا حديث اخلبير ا ا
وسفينة صـحرائه وليس أدل على هذه اخلبرة من أنه جـمع لها خمس صفات في بيت واحد

من الشعر ننشده معه(٢):
ــــــــمــــــــالــــــــيـــــــة عـــــــرفــــــــاء وجــــــــنــــــــاء جُ

مـــــــكـــــــربـــــــة أرســـــــاغـــــــهـــــــا جـــــــلـــــــمــــــد

وقـد طــال الـكالم وامـتـد احلـديث عن الـنـاقـة وكــان أمـامـنـا هـذا الـفـيض الـزاخـر من
الـشـعر فـيـهـا وحـار الدارسـون في أوصـافـهـا فتـعـددت األسـبـاب وتبـايـنت اآلراء وتـمـايزت
تد طـويالً أو قصيراً يـجتازه الشـاعر من الغزل األقوال فقد قـيل: إن هذا الوصف جـسر 
ـغامرات وضرب من الهـوايات وآية من التف ديح وإن هـذا الوصف أيضاً لون من ا إلى ا

ثقب العبدي: ٦٨ . (١) ديوان ا
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وقـدرة عـلى احتـمـال اخملاطـر وتـسلـيـة للـهـمـوم وتعـبـير عن احلـيـاة والزمـان ورمـز للـحـيوان
. ولألمومة في حياة اجلاهلي

ـا ـثـقب لــنـاقـته إ ـثــقب إال أنـنـا نــرى أن وصف ا وكل تـلك األقـوال جتــوز في نـاقـة ا
ـطابـقة لـواقع حيـاته وانعـكاس شـديد يـحدث عن فـتوته وقـوته فـناقـته صورة مـطابـقة تـمام ا
ثـقب من خالل احلديث عـنها وفـيها حلالته الـنفـسية بل نـستـطيع أن نزعم أنـها تـقدم لنـا ا
همـة التي ينهض فهي قـوية قوة نفـسه وعالية عـلو همـته وضخمة عـظيمة ضـخامة وعظـمة ا
بأعبائهـا وسريعة سرعـة حركته وتنقالته فـالسفير البـد أن يكون نشيـطاً وسريعاً ودؤوباً
وهي مـصـابرة مـثابـرة حتتـمل الشـدائد وتـعـتسف اخملـاطر تـدفعه من أرض إلى أرض ومن
شاطئ إلى شـاطئ وحتمـله من بـلد إلى بـلد في حـر الرمـضـاء وسمـوم الفالة وقـفار الـداويّة
وفي هدأة الليل وهـجيرة النهار وهي تتألم كما يـتألم وتشكو مثلما يشـكو وتنكر عليه ما ينكره
ة وإنه عـظيم مـتألم ألم نـقل: إنهـا صديق عـزيز ورفيق على غـيره إنـها بـاختـصار عظـيمـة متـأ

ثقب يفر من واقعه إليها أكثر أحلاالت ويرى نفسه فيها غالب األحيان. مع ولذا كان ا

دح: شعر ا

نذر ـناذرة األول عمرو بن هنـد والثاني النـعمان بن ا ثقب ملـك من ملوك ا مـدح ا
ـلـقب بـأبـي قـابـوس فـإذا مـا تـتـبـعـنـا أشـعـاره في ابـن هـنـد جنـدهـا قـلـيـلـة وال تـسـعـفـنـا ا
لك أو ثقب وا ـعلومات واضـحة تغطي مدى الـعالقات السياسـية التي كانت تـربط ب ا

. ناذرة والعبدي ب ا

ففي القصـيدة الرائيـة يصرح الشـاعر بأنه لم يأت بالط عـمرو بن هند ولـكنه يستحق
ـلك يحـكم من سـيف اخلـليج ـدح ويـجـدر باإلنـسـان أن يسـافـر إليه ويـلـقـاه فهـو واسع ا ا
لك بـسـام الـثنـايـا وضاح الـوجه من نـسل حـجـر الكـنـدي ودوحة حـتى أرض احلـجـاز وا

ناذرة فهو خالص النسب نقي الدم(١): ا
وإلــى عــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــرو وإن لـــم آتــه

ثقب ٢٠٨ . (١) ديوان ا
(٢) البكري: معجم ما استعجم ٢٠٨٢ .

(٣) جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ٨٤/١ شعراء النصرانية ٤٠٠.
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ــــــضي الــــــســـــفـــــر ـــــدحـــــة أو  جتـــــلـب ا
واضــح الــــــــــــــــوجــه كــــــــــــــــر جنــــــــــــــــره

مــــــلـك الــــــســــــيـف إلى بــــــطـن الــــــعــــــشــــــر
حـــــــــجـــــــــري عــــــــــائـــــــــدي نـــــــــســـــــــبـــــــــاً

ثـم لــــــــلــــــــمــــــــنـــــــذر إذ جــــــــلّـى اخلــــــــمـــــــر
بــــــــــاحــــــــــري الـــــــــــدم مــــــــــر طــــــــــعــــــــــمـه

يــــــــــبــــــــــر الــــــــــكــــــــــلـب إذا عـض وهــــــــــر

ـلك عمرو وأنه سيشد شروع رحلة إلى بالط ا ثـقب  وفي الـقصيدة النونـية يصرح ا
ـلك صاحب جنـدة ومـروءة وذو حلم وسـمـاحة وبـعد الرحـال إليـه فإن أمـراً عاجالً أتـاه وا
ذلك جنـد عـتـابـاً قاسـيـاً ومـوقـفـاً حـاداً يصـل إلى واحـدة من اثنـتـ فـإمـا إخـوة ومـودة وإما

خصومة وعداوة(١):
إلى عــــــــمـــــــرو ومن عـــــــمــــــــرو أتـــــــتـــــــنى

أخي الـــــــنــــــجــــــدات واحلــــــلـم الــــــرصــــــ

لك أم وهـذه األبـيات تـثـير أسـئـلـة كثـيـرة.. فمـا األمـر الذي أتـاه? وهل كـان دعـوة من ا
مـجـرد خبـر تـنـاهى إلـيه? ومـا هـو مـوقف الـشـاعـر من تـلك الـدعوة وذلـك اخلبـر? وهل وصل

ثقب احليرة وحلّ في بالط عمرو بن هند وأنشده قصيدته النونية? ا

وجعة وأغلب الـظن أن أنباء وصلت إلـيه بعد معركـة حنو قطر(٢) وبعد ضربـة دوسر ا
في العبـدي تطلب إليه احلضور فاستـعد للرحيل ليسوي األمور ويـبسط شؤون القبيلة ب

لك. يدي ا

ـلك والـطـمع في مـكان الئق لـقـومه وب ـثـقب كـان ب الـرجـاء في مروءة ا ويـبدو أن ا

(١) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٣٩٥ .
ثقب. (٢) ديوان ا
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اخلـشـيــة من عـواقب الـرحـلــة واخلـوف من تـبـدل حــال ابن هـنـد الـذي كــان سـريع الـغـضب
ـلك ويـطـلب إليه ـثـقب عـزمه عـلى أن يكـون صـريـحاً أمـام ا واخملادعـة ومع ذلك فـقـد عـقد ا
«ايـضـاحـاً» عن مـوقـفه من الـعـبـديـ فـإمـا عـداوة فـيـسـتـعـدون ويـحـذرون وإمـا مـودة ويـعود

السالم ب احليرة والبحرين.

(٣) لـكنـنا نـستـبعـد هذا ثـقب احليرة فـقد أشـار إليه بـعض البـاحث أما خـبر وصـول ا
ـصادر الـتي ب ـثـقب يصـرح بأنه لم يـأت قصـر ابن هـند وا اخلبـر ونـرده لعـدة أسبـاب: فا

أيدينا ال تؤكد خبر الوصول.

ثـقب إلى احليـرة واكـتفى بـاإلشارة إلى أنه فـابن قـتيـبة(١) لم يـذكـر شيـئاً عن رحـلـة ا
دح في قصيدته ثقب ال يـحدثنا بشيء عن هذه الرحلة فا عاش زمن عمرو بن هند وشعر ا
ـستـغرب أيـضاً أن يـخاطب الـشاعر جـاء في نصـف بيت من الـشعـر وهو أمـر غريب ومن ا

ثل هذه القسوة واحلدة في داخل قصره وب يديه. لك  ا

ـلك قبل أن ثـقب عـزم عـلى الـرحيـل لكـنه أحب أن يـطـلع عـلى رأي ا والـذي نـظنـه أن ا
ثل ب يديه فأذاع قصيدته النونية.

نـاذرة فهو الـنعمـان أبو قابـوس فذكر ـثقب من مـلوك ا ـلك الثـاني الذي مدحه ا أما ا
لك طوقه بجمـيل ال ينساه أبد الـدهر وأسبغ عليه نعـمة ال ينكرهـا مدى حياته فهو أن هـذا ا
ا ألـهج لـسـان الشـاعـر بالـثـناء والـتـكر الـذي أطلق سـراح جـمهـرة الـعـبديـ وأسـراهم 

والنعمان من أصل كر ونسب رفيع يتفوق على غيره كما يفوق جنم السعود سائر النجوم
ويـبـالغ في قـوة النـعـمـان وقـدرته إذ إنه يـخضع اجلـبـال الـراسـيـة ويقـودهـا بـأمـراسه اذا ما
اسـتـعصت عـلـيه فال يعـيـقه أمر وال يـقف أمـامه مانع وهـو أيـضاً ال يـتـفوق بـنسـبه فـحسب

لوك(٢): ا يتفوق بحزمه وجوده على سائر ا وإ
فــــــــإن أبــــــــا قــــــــابـــــــوس عــــــــنــــــــدي بالؤه

ـثقب ٢٢١ العظـم: األمور العظـيمة اجلـفنة: الـقصعـة وفي رواية منـزع اجلفنـة: أي مآلنة ربعي (١) ديوان ا
الندى: مبكر العطاء. لطم: سفه وطيش.

تلمس الضبعي ٢٠٤ . (٢) ديوان ا
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جــــــزاءً بـــــنــــــعـــــمـى ال يـــــحـلّ كـــــنــــــودهـــــا
ـــــــلــــــــوك بـــــــســـــــعــــــــيه إلى مــــــــلك بــــــــذَّ ا

ــــــلـــــوك وجــــــودهـــــا أفــــــاعـــــيــــــلُه حــــــزمُ ا

ار أحد رجاالت عـبدالقيس فقد قام ثقب هـو خالد بن أ والرجل الثـالث الذي مدحه ا
أثرة حمـيدة وشفاعـة رشيدة عنـد النعمان وخـالد رجل كر جفـانه مترعة يـعطي بكثرة
ـفـكـرة وأصـحاب اآلراء وعطـاؤه يـتـقـدم اآلخـرين ومـجـلـسه هـاد فـيه يـلـتـقي ذوو الـعـقـول ا
ال عـنده وسيـلة ال غاية فـإذا ما أنفق هذا ا تـعقل واتزان وا السديدة فالسـفه وال طيش وإ
ال? إذا لم يصن ـا يقصد سمعة باقيـة ومحمدة دائمة وعرضاً مـصوناً فما فائدة ا ال فإ ا

العرض ويحفظ الشرف ويطعم الضيف ويوسع على احملتاج:(١)
ــــــــــا جـــــــــــاد بـــــــــــشــــــــــأس خـــــــــــالــــــــــد إ

بــــــعــــــدمــــــا حــــــاقـت به إحــــــدى الــــــعــــــظم
بـــــــاكـــــــر اجلـــــــفــــــنـــــــة ربـــــــعـي الـــــــنــــــدى

حــــــــسـن مــــــــجـــــــــلــــــــسـه غــــــــيــــــــر لـــــــــطم

نـاذرة وواحـد من عبـدالقـيس وأغلب ـثقب مـدائـحه في اثنـ من ملـوك ا وإذن أرسل ا
نذر. الظن أنه شخصية بارزة من العبدي وكان يتمتع بحظوه عند النعمان بن ا

? واألول مـنهمـا وهو عمـرو بن هند أوجع ـلك ثقـب على مدح ا ونتـسائل كيف أقـدم ا
نـذر وجه إليهم ضربة العبدي بـكتيبة دوسـر وفي منازلهم بقـطر والثاني وهو الـنعمان بن ا
قـاسـيـة بـكـتيـبـة اجلـأواء وقـضى عـلى تـمـردهم في عـمان فـمـدحه لـعـمـرو بن هـنـد سبق وأن
ثقب ـنذر فاألمـر معه في غـاية البـساطة ألم نـقل إن ا حتـدثنا عـنه وأما مدحه لـلنـعمان بن ا
لـمات?. ولـهذا راح الـسفـير يـنتـقل ب احلـيرة كان سـيد الـقبـيلـة وشاعـرها وسـفيـرها فـي ا
ـواقف ويلتـمس السـبل ليبـقي على شأن قـبيلـته ويبحث والـبحريـن يبسط الـقضايـا ويعالج ا
عن حلول ناجحة حتـفظ لها مكانتها وكرامتها فال يـريدها أن تظل جريحة مكلومة وال يرغب
ة بعـد أن عيرهـا الشـعراء وتقـولوا عـليهـا فقد في أن تصـبح خاملـة الذكـر تقعـد إزاء الهـز

(١) ابن دريد: االشتقاق ٣٣٠ .
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ناذرة(٢): تلمس الضبعي يحرض قومه على عصيان ا قال عن ا
كــــونــــوا كــــبــــكــــر كـــــمــــا قــــد كــــان أولــــكم

وال تـــكـــونــــوا كـــعـــبـــدالـــقــــيس إذ قـــعـــدوا
يـــعـــطـــون مـــا ســـئـــلــــوا واخلط مـــنـــزلـــهم

كـــــمــــــا أكب عـــــلـى ذي بـــــطـــــنـه الـــــفـــــهـــــد

ــثـقب يـشــهـد لـلـمــنـاذرة بـالــقـوة والـغـلــبـة ويـسـعـى إلـيـهم في بـالطـهم يـسـوّي وراح ا
ـنطـلق الفـكري وذلك الـسعي األدبي أمـرين يـرضيان اخلالفـات ويطـلب السالم وكـان هذا ا
نـذر الذي يأمـر بإطالق سـراح األسرى ويقـرب منه العـبديـون فيبـتهجـون لهذه الـنعـمان بن ا

كرمة الكبيرة. ا

ـار أيـضـاً يسـيـر فـالـرجل من الـشـخـصـيـات الـهـامة في واألمـر في مـدح خـالـد بن أ
ه ما آلت إليه األمـور في قبيلته وأحـزنه سوق جمهرتهـا إلى احليرة وخصوصاً عبـدالقيس آ
نـاذرة ويحظى بـتقديـر كبير(١) فهب كانـة مرموقـة عند ا ـمزق الشـاعر وكان خالـد يتمـتع  ا
بـذولـة من أجل الـسالم وإطالق كـانـة وذلك الـتـقـديـر ويـسـاهم في اجلـهـود ا يـسـتـغل هـذه ا

يمية. دحه بقصيدته ا ثقب لهذا العمل اخلير و سراح األسرى ويبتهج ا

دح طـمـعًا فـي الكـسب وال رغـبة في ـثـقب ترفع عن االسـتـجـداء ولم  وبـقي أن نقـول: إن ا
دح ا هـو يعتمد ا ال فعنده مـنه الكثير وبالده ثريـة غنية وإ الـعطاء ولم يرق ماء وجـهه من أجل ا
سالحاً فـكرياً يستخدمـه في كل اجملاالت التي تعود بالنـفع واخلير على قومه العبـدي فهو ملتزم
ـبدأ الـدفاع عن الـقبـيـلة بـاحلكـمة والـتعـقل ويحـق لنـا أن نزعم أن جـهوده حـققت أشـد االلـتزام 

لعبدالقيس ما عجزت عن حتقيقه السيوف والرماح في حرب التمرد األخيرة في عمان.

أغراض أخرى:

ديح يـبقى أمامنـا الفخر واحلـكم أما شعر احلكم فيما عـدا الغزل والظعن والـناقة وا
وضوعية. فال نريد أن نقف عنده حتى ال نكرر وألننا أوردناه فيما سبق من الدراسة ا

: األول فـخر بـنفسه والـثاني بـقبـيلـته فهو ثـقب في قسـم أما الـفخـر فقـد جاء عنـد ا
كانـة أسرته العريـقة في اجملد والرئـاسة والشعـر وهو من نسل معد يعتـز بنسبه ويفـخر 

وبيته في الذروة من عدنان وهو هامة ب قومه الذين هم فرع أشم في عبدالقيس:
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أنــــــــــا بـــــــــيــــــــــتـي مـن مـــــــــعــــــــــد الـــــــــذرى
ولـي الــــــــــهــــــــــامـــــــــــة والــــــــــفــــــــــرع األشـم

ثقب وحرص على ة والقيم األخالقية شيمة عربية حتلى بها ا واالعتزاز بالصفات الكر
أن يذيعها في شعره فهو يـرعى حقوق اجليران ويكرمهم ال يغتاب أحدًا وال يلغ في أعراض
سـيئ ويـتسامح مع اجلـاهل ال يـؤذي مشاعر الـناس وال ينـالهم بسوء النـاس يصفح عن ا

ال فينفقه صيانة للعرض ودفاعاً عن الشرف: في أندية القبيلة ومجالسها أما ا
أُكــــــــــــــــــرمُ اجلـــــــــــــــــــار وأرعــى حـــــــــــــــــــقـه

إن عــــــــــرفــــــــــان الــــــــــفــــــــــتـى احلـق كـــــــــرم
وكالم ســـــــيـئ قــــــد وقـــــــرت عــــــنـه أذنــــــاي

ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــي مــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــم
ولـــــــبـــــــعـض الــــــصـــــــفـح واإلعـــــــراض عن

ذي اخلــــــــنــــــــا أبـــــــــقى وإن كـــــــــان شــــــــتم

ـثقب جـواد كـر يـكـرم األضيـاف شـتـاء فهـو يـطـلب أن تـوقد نـاره وتـرتـفع مـنارة وا
عالـية تنـادي األضياف لـيالً وقد طرق بـابه ضيف ذات ليـلة فلـقيه بالـترحاب وقـام إلى نياقه

السمان ينحر واحدة منها طعاماً لضيفه:
وقــلـتُ ارفــعـــاهــا بـــالـــصــعـــيــد كـــفى بـــهــا

مُــــــنـــــــادٍ لــــــســــــارٍ لـــــــيــــــلـــــــةً إن تــــــأوَّبــــــا

ـثقب بقـبيلـته فال حد له دافع عن أمـجادها وفـخر بـبطوالتـها وشفع في أما اعـتزاز ا
أسـراهـا وأجـهــد نـفـسه في تــسـويـة شــؤونـهـا وآذى فـؤاده في ســفـارتـهــا وكل هـذا يـهـون

كانة. مادامت القبيلة عزيزة اجلانب عالية ا

فـالعبديون ال يـقيمون عـلى ضيم وهم يدافعون عن أنـفسهم ويصدون االعـتداء عليهم
ـنـازل ويـحـافـظـون عــلى احلـمى وكـثـيـراً مـا حــاربـوا الـقـبـائل األخـرى ثم عـادوا يـحــمـون ا
ـة أفعالـهم حميـدة صفاتهم منـتصرين يـحملـون الغنـائم ويسوقون األسـرى وهم قوم كر

مصونة أعراضهم يكرمون األضياف ويذبون عن احملارم:
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ونــــحــــمي عـن الـــثــــغــــر اخملــــوف ويـــتــــقي
بـــغــــارتـــنــــا كـــيــــد الـــعــــدى وضـــيــــومـــهـــا

صـــبــــرنــــا لــــهــــا حــــتـى تــــفــــرّج بــــأســــنـــا
وفــــئــــنــــا لــــنـــا أسـالبــــهـــا وعــــظــــيــــمــــهـــا

نـــــــعـــــــد أليـــــــام احلـــــــفـــــــاظ مـــــــكـــــــارمـــــــاً
ــــهـــا فـــعــــاالً وأعــــراضـــاً صــــحـــيــــحـــاً أد

واألمر في هـذا الفـخر أنه جـاء قلـيالً وقـد يعـود السـبب «غيـر ضيـاع الشـعر» إلى أن
ثقب كـان رجالً واقعياً ال يكثر من ذكـر أمجاد قومه وإذاعة أخبارهم فـعبدالقيس معروفة ا

كانة على أرض البحرين. ا

أما الفخر بنفسه فإنه لم يكن أيضاً يسعى إلبراز ذاته وإظهار مكانته أليس هو زعيم
ـتـجـول» فهـو فـيهـا في أعـلى مـراكـز الرفـعـة والـسيـادة غـير القـبـيـله وشاعـرهـا و«وزيـرها ا

ثقب العبدي وكفى. محتاج إلى إعالن أو دعاية إنه ا

ثقب العبدي ١٣٦. (١) ديوان ا
ثقب العبدي ٢٢٧ . (٢) ديوان ا
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الدراسة الفنية
اللغة واألسلوب:

أشـرنا في الـدراسة الـفنـيـة السـالفـة إلى أن شعـر العـبـدي جـاء في ألفـاظ سهـلة
عاني ثقـب سهل األلفاظ عذب الـعبارات واضح ا ومـعان واضحة وكذلك كـان شعر ا
تـنـسـاب كـلـمـاته صـافـيـة رقـراقـة في شـعـر الـغـزل والـظـعن واحلـكـمـة فـلـيس أعـذب من
عبارات نونـيته التي أعجب الباحثون بـرقة ألفاظها ووضوح معانـيها وقرب تناولها وهو

يقول في مقدمتها:(١)
أفـــــــاطـم قـــــــبل بـــــــيـــــــنـك مـــــــتـــــــعـــــــيـــــــني

ومـــــنــــــعـك مــــــا ســـــألـت كــــــأن تـــــبــــــيــــــني

ولــيس أسـهل من هــذا الـشـعـر وال أوضـح من مـعـانــيه وهـو يـتــحـدث عن الـوفـاء
وحفظ العهد في ميميته الشهيرة إذ ال جند فيها غرابة األلفاظ وال جفاف الكلمات أو

غموض العبارات(٢):
ال تــــــــــــــــقـــــــــــــــولــن إذا مـــــــــــــــا لــم تـــــــــــــــرد

ـدقوق ثـقب الـعـبدي ١٧١ تـامك: سـنام قـرد: مـلبـد سوادي: الـغث والـنـوى الرضـيخ: الـنوى ا (١) ديـوان ا
: ما يلجن به العلف. يخلط مع احلنطة طعاماً لإلبل اللج

ثقب العبدي ٢٣ التجاليد: اجلسم االقتاد: الرحل ناو: مرتفع الفدن: القصر. (٢) ديوان ا
عزاء: األرض الغـليظة واحلصى ناسم: أطراف األخفـاف ا ثقب الـعبدي ٩٩ نهـنهت: كفكـفت ا (٣) ديوان ا

فيها شتى: ليست مستوية عنود: اخملالف في سيره.
قـارعه ووقع (٤) نـدس الـصـمـدر ١١٣ قـشارى: جـمع قـشـر وقـشـارى احلـديد مـا تـقـشـر وتـتطـايـر مـنه عـنـد ا
ــكـان الـذي لــيس فـيه حــجـارة وال حـصـى وهي الـبـيــادر وانـظـر الـسالح بــعـضه عـلي بــعض واألقـواع: ا

وضوعية. الدراسة ا
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أن تــــــــــتـم الــــــــــوعــــــــــد فـي شـيء «نــــــــــعم»
فــــــإذا قــــــلت: «نــــــعـم» فــــــاصــــــبــــــر لــــــهـــــا

بــــــــنــــــــجــــــــاح الـــــــوعــــــــد إن اخلــــــــلف ذم

ـثـقب يتـجـاوز السـهـولـة والعـذوبـة إلى شيء من اخلـشونـة والـغمـوض في شـعر لـكن ا
عـاجم اللغـوية فعـندما حتدث عن الـناقة فنـجد عسـراً ومشقـة في األلفاظ بـدون االستعانـة با

عاني فيقول(١): طعام ناقته يستخدم عبارات ليست مكشوفة ا
كـــــســـــاهـــــا تـــــامـــــكــــــاً قـــــرداً عـــــلـــــيـــــهـــــا

ســــــــوادي الــــــــرضـــــــيـخ مـع الـــــــلــــــــجـــــــ

رتفع وجسمها الضخم يقول في كلمات شاقة(٢): وعندما يصف سنامها ا
يـــــــنـــــــبي جتـــــــالـــــــيـــــــدي واقـــــــتـــــــادهـــــــا

ــــــــــؤيــــــــــد نــــــــــاوٍ كـــــــــــرأس الــــــــــفــــــــــدن ا

وإذا تناول طريق سيرها واصطدام احلصى بأخفافها قال في عبارة غليظة(٣):
ـــنــــاسم تــــرتـــمي فــــنـــهــــنـــهت مــــنـــهــــا وا

ـــــــعـــــــزاء شــــــتـى ال يـــــــرد عــــــنـــــــودهــــــا

ثقب أكثـر شعراء القبيـلة استخدامـاً للمفردات األعـجمية ولكلـمات البيئـة البحرانية وا
عاجم وأكثر من هذا فإن بعض كلماته لم ترد في معاجم اللغة فالقشارى جمع لم تذكره ا

ـفضـليـات ٢٩٤ ضبـطـها األسـتاذان أحـمد مـحمـد شاكـر وعبـدالـسالم هارون بـفتح الـطاء وضـمهـا لطم (١) ا
عنى ملطوم. يكون جمعاً ومفرده لطيم 

ثقب العبدي ٢٢٣ . (٢) ديوان ا
صدر ١٤٩ . (٣) نفس ا
صدر ١٦٤ . (٤) نفس ا

ثقب العبدي ١٩٥ . (٥) ديوان ا
(٦) البكري: سمط الآللئ ١١٣/١ .

: حديث األربعاء ١٦٥ . (٧) الدكتور طه حس
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واألقواع لغة عبدية لبيادر التمر ومسطح احلبوب(٤):
وطـــــــــار قــــــــشـــــــــارى احلــــــــديـــــــــد كـــــــــأنه

نــــخــــالــــة أقــــواع يــــطــــيــــر حــــصــــيــــدهــــا

عـنى سـفه وقـال األنبـاري «غيـر لـطم» أي ال يتالطم ولـطم «بـضم الالم وفـتح الطـاء» 
عاجم(٢): فضليات»(١) أن هذا اجلمع ليس في ا في مجلسه وفي «ا

بـــــــاكـــــــر اجلــــــفـــــــنــــــة ربـــــــعي الـــــــنــــــدى
حــــــــسـن مــــــــجــــــــلـــــــــسه غــــــــيـــــــــر لــــــــطم

وغيـر األلفاظ الفارسية الـتي تناولناها في الـدراسة الفنية «البـخت» فهي لفظه فارسية
ثقب عندما وصف ظعائن فاطمة(٣): استخدمها ا

يـــــــشـــــــبـــــــهـن الـــــــســـــــفـــــــ وهـن بـــــــخت
عــــــــراضـــــــــات األبــــــــاهــــــــر والــــــــشــــــــؤون

ـعنى الـعادة فـإذا حتدث ـعنى الـنفس والـدين  ـرادفات فـالـقرن  ـثقب ا ويسـتـخدم ا
عن قطيعته لصاحبته اعتمد القرون فقال(٤):

لـــــــــعـــــــــلـك إن صــــــــرمـت احلـــــــــبـل مـــــــــني
أكــــــون كــــــذاك مــــــصــــــحــــــبــــــتـي قــــــروني

وإذا أرحل نـاقـته وشـد حـزامـهـا وهي تـشـكـو إلـيه كـثـرة الـرحـيل اسـتـعـمل لـفـظـة دين
عنى عادة فقال(٥):

تــــــــقــــــــول إذا درأت لــــــــهــــــــا وضــــــــيــــــــني
أهــــــــــــــــذا ديـــــــــــــــنــه أبـــــــــــــــداً وديــــــــــــــــنـي

(١) ابن األنباري: األضداد ص ٨ .
ثقب العبدي ١٨٥ . (٢) ديوان ا

صدر ١٢١ . (٣) نفس ا
(٤) ابن األنباري: األضداد ص ١٠ .

سند: الدهر. ثقب العبدي ١٢ ا (٥) ديوان ا
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ناجاة(٦) وقيل عن عنى وينتـقل من الوصف إلى ا ثـقب في هذا البيت يبـتدع في ا وا
ناجاة بأنها أجمل ما قيل في الشعر العربي(٧). هذه ا

ثقب األضداد بكثرة في شـعره فالهاجد للنائم واليقظ والسدف للظالم ويستعمل ا
والنـور أو للنـهار والـليل واجلـلل للعـظيم والـيسيـر والسـليم لـلملـدوغ والسـالم وغير ذلك
ـعنـيان عن ـعنى واحـد ثم تـداخل ا ا كـانت في األصل  من الـكلـمـات وكل لفـظـة منـهـا إ
جهة االتـساع فأصبحت من األضداد فالسـدف أصلها الستر فـكأن النهار إذا أقبل ستر
ضـؤوه ظـلمـة اللـيل وكـذلك اللـيل إذا أقبـل ستـرت ظلـمتـه ضوء الـنهـار فأصـبـحت السـدفة

للظلمه والضوء(١).

ثقب يستعمل لفظة السدف عندما تنام الناقة فيقول(٢): وا
وألـــــــقــــــيـت الـــــــزمــــــام لـــــــهـــــــا فــــــنـــــــامت

ـــــــبــــــ لـــــــعـــــــادتــــــهـــــــا من الـــــــســــــدف ا

كذلك يصف النوق السمان فيأتي بلفظة الهاجد من األضداد ويقول(٣):
وقــــمت إلـى الــــبـــرك الــــهــــواجــــد فــــاتــــقت

بـــكـــومـــاء لم يـــذهـب بـــهـــا الـــني مـــذهـــبـــا

ـثقب تـدل على قـدرته الشـعريـة وتكـشف عن ثروته الـلغـوية وظاهـرة األضداد عـند ا
ـفـردات استـخـداماً ـا يسـتـخدم ا فال تضـيق أمـامه السـبل وال تـمـتنع عـلـيه الضـروب وإ
ـا أوقعت العـرب اللـفظ واسعـاً في الفـنون الـشعـرية وقـال قطـرب في هذا اجملال(٤) «إ
ـعنى الواحـد ليدلـوا على اتـساع في كالمهم وإن الـكالم واسع عنـدهم وإن مذاهبه على ا

ال يضيق عليهم».

ذكر فـيقول «بدرين» بدالً ـثقب يبتدع في األلـفاظ فيثنـي كلمة بدرة علـى استخدام ا وا
» وهذا واضح في البيت التالي من داليته(٥): من «بدرت

ثقب. (١) انظر: شعر الغزل عند ا
ثقب العبدي ٢٥٣. (٢) ديوان ا
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أال بــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدري ذهــب خــــــــــــــــــــالـص
ـــــــــــســـــــــــنــــــــــد كـل صـــــــــــبـــــــــــاح آخــــــــــر ا

فردات حضارية ـثقب أنه يستخدم ألفاظ بيئته ولغـة عصره ويستع  سألة عند ا وا
دون إسـفاف أو ضعـف بال سقوط أو ابـتذال وهـو في سهـولة غـزله وخشـونة أوصـافه مت

التراكيب واضح العبارة وشعره كما يقولون شريف بنفسه وشريف بصاحبه.

قدمات والتصريع: ا

ـثقـب العـبـدي بـ سائـر الـشعـراء الـعـبديـ بـالـقصـائـد الـطوال فـهـو أطـولهم ينـفـرد ا
قصيدة إذ بلغت نونيته الشهيرة سبعة وأربع بيتاً بينما وصلت داليته إلى خمسة وثالث

قـارنة مع وكـانت بقـيـة قصـائـده ما عـدا اثـنتـ تـزيد عن عـشـرين بيـتـاً وهو أمـر له قـيمـته بـا
ـقـدمات شـعـراء قـبـيـلـته الـذين أشـرنا إلـى أن أكثـر شـعـرهم جـاء في مـقـطـوعـات ويـعـتـني بـا
قدمـة الغزلية في خمس الغزلية والطـللية عنايـة فائقة ويهتم بـها اهتماماً شـديداً فقد جاءت ا

تبقية في ديوانه. قدمة الطللية في قصيدة واحدة من ب القصائد السبع ا قصائد وا

ـقـدمات تـرتبط ـقـدمات الـغزلـيـة وعرفـنـا أن تلك ا وقد عـاجلنـا في شـعر الـغـزل وفرة ا
ـوضوعـات القصـائد ارتـباطـاً وثيـقاً وأن الوحـدة النـفسـية تـنسحـب عليـها جـميـعها(١) وفي
ثقب وضـوع فا ـقدمة وا ـقدمة الـطلليـة جند أيضا تـوافقاً ب ا القـصيدة التي جـاءت فيها ا
ـصـائب الـتي حـاقت بـهم فـقـد أصـيـبت األمـوال وسـاءت األمور ه أحـداث قـومه وحتـزنه ا تـؤ

ثقب قائال(٢): نازل والديار ورحل القوم عنها ولهذا أشار ا وتبدلت ا
فـــــــإن تـك أمــــــــوال أصـــــــيــــــــبت وحــــــــولت

ديـــــار فــــــقـــــد كـــــنـــــا بـــــدار نـــــقـــــيـــــمـــــهـــــا

وهـكذا احلـال في ديار صاحـبته فـقد رحل عـنها أهـلهـا فأقفـرت وأجدبت وتـغيرت

تغير رسوم: آثار ذهاب الغوادي: مطر السحاب. ثقب العبدي ٢٣٤ اجملبل: ا (١) ديوان ا
ثقب العبدي ٢١٦ ٥٧ ٨٢ . (٢) ديوان ا
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ة وحن إلي ـهـا واختـلـتف أوصـافـهـا ووقف الشـاعـر فـيـهـا فثـارت ذكـريـاته الـقـد مـعـا
سالف عهده ووده فيهـا فدعا لها شأن بقية شعـراء اجلاهلية بوابل من األمطار وبغيث

من الد وقال:(١)
أال حـــــيـــــيـــــا الـــــدار اجملـــــبـل رســـــومـــــهــــا

ــــهـــا تــــهـــيـج عــــلـــيــــنــــا مـــا يــــهــــيج قــــد

صرعـة فكل قصائده جاءت مصرعة طالع ا ثقب كذلك يحـرص كل احلرص على ا وا
إال واحدة واألمثلة كثيرة(٢):

ذاد عــــــــــنـي الـــــــــــنــــــــــوم هـم بــــــــــعــــــــــدهـم
ومـن الـــــــــــــــهــمّ عـــــــــــــــنــــــــــــــــاء وســـــــــــــــقـم

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـل لــــــهــــــذا الــــــقــــــلب ســــــمـع أو بــــــصـــــر
أوتــــــــــنــــــــــاه عـن حــــــــــبــــــــــيـب يــــــــــدكــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

أال إن هــــــــنـــــــــداً أمـس رث جــــــــديــــــــدهــــــــا
ـــــتــــــاع يـــــؤودهـــــا وضـــــنـت ومـــــا كــــــان ا

قدمات الـغزلية والطللية وحرص على ثقب اعتنى با ومن كل ما ذكرنا يتضح لـنا أن ا
كننا التصريـع حرصاً كبيراً واهتم بالقـصيدة من حيث «الكم» فهي طويلـة عنده ومن هنا 

. ثقب كان يختلف من الناحية األدائية عن شعراء العبدي أن نؤكد بأن ا

غايـرة وذلك االختالف فهو من ناحـية األداء يلتقي مع وقـد تكون ثمة أسبـاب لهذه ا
الـشـعراء اجلـاهـلـ أكثـر مـا يـكون وكـأنه اليـريـد أن يتـأخـر عنـهم في هـذا الـتـقلـيـد الذي

: ـثـقب الـعـبـدي ١٨٨ ١٩٠ الكـور: الـرحل األنـسـاع: حـبل الـرحل قـرواء: سـفيـنـة طـويـلـة ده (١) ديـوان ا
وج. مدهونة جؤجؤ: صدر الغوارب: األمواج احلدب: ارتفاع ا
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طـالع والطـول وقد ـقدمـات وا أرسـوا دعائـمه ووفـروا له كل ظروف احلـفظ والصـون في ا
ـهمة الـسالم التي انـتدب لهـا أثر في حـجم القصـيدة عـنده فإن اإلطـالة تـتفق وتلك يـكون 
هـمة كل هذا قد يكون بـيد أنا وجدنا شعـره قد جاء مغايرا عن شـعراء قبيلته في حجم ا

القصيدة ومقدمتها وتصريعها.

الصور البيانية:

ثـقب صور حسـية يـعرضهـا عليـنا في حملـات خاطفـة وقصـيرة لكـنها تزحم أشعـار ا
القطـة دقـائق األشيـاء للـهوادج ومن فـيهـا من احلسـان ولـلنـوق تهـبط في الوديـان وتعـلو مع

احلزوم فتبدو سفناً عظيمة.

وأكثـر الصور وفرة في شعره الـتشبيه بنوعـيه: الصريح والتمثـيلي وتتمثل روافده في
البيئة البحرانية وعالم احليوان والطير والسماء بنجومها وكواكبها.

ومن الغريب أن تـختفي تـماماً صـور احلرب والقـتال واألسلـحة من أشعـاره فلم يشبه
بسيف أو بـرمح أو بسهم ولـعل هذا يعكس لـنا مدى كـراهيته للـحروب واخلصـومات ومبلغ

حبه للهدوء والسالم.

ثـقب أكـثر شـعـراء الـعبـديـ تأثـراً بـالـبيـئـة البـحـريـة وأوسعـهم اسـتـخدامـاً لـها في وا
. تشبيهاته فالناقة عنده سفينة سابحة وهو مالح ماهر ودموعه لؤلؤ ثم

فـهو يـرحل عـلى ناقـة ضخـمة تـمضـي به وسط بحـر من الرمـال وكأنـهـا سفـينـة طويـلة
تالطم(١): اء وتشق أمواج البحر ا مدهونة تمخر عباب ا

يل. ثقب العبدي ٢٤٧ األقتاد: عيدان الرحل حمشة الشوى: اليدان والرجالن يجور:  (١) ديوان ا
ثقب العبدي ٦٤ . (٢) ديوان ا

ثقب العبدي ١١٢ احلمالج: الذي ينفخ به الصائغ. (٣) ديوان ا
صدر ١٦٥ . (٤) نفس ا

صدر ٣١ الالحب: الطريق منفهق: واسع. (٥) نفس ا



-   ٣٠٨  -

كــــــأن الـــــــكـــــــور واألنـــــــســــــاع مـــــــنـــــــهــــــا
عـــــــــــلــى قـــــــــــرواء مــــــــــــاهــــــــــــرةٍ دهـــــــــــ

ــــــاء جـــــــؤجــــــؤهــــــا وتــــــعــــــلــــــو يـــــــشق ا
غـــــــــــــوارب كـل ذي حـــــــــــــدب بـــــــــــــطــــــــــــ

ـا هــو مالح تـتـقـاذف ــثـقب فـوق نــاقـته وهي تـتــمـايل به فـوق الــرمـال وكـأ ـضي ا و
اء(١): األمواج سفينته على صفحه ا

كـــأنـي وأقـــتـــادي عـــلى حـــمـــشـــة الـــشـــوى
يــــجـــــور صـــــراري بـــــهـــــا ويــــقـــــيـــــمـــــهــــا

أما دمـوعه وقـد سـالت على خـديه وتـساقـطت مـتـتابـعـة إثر بـعـضهـا كـانت حبـات لـؤلؤ
انفرط عقدها(٢):

مـــــــــرمــــــــعـالت كــــــــســــــــمــــــــطـي لــــــــؤلــــــــؤ
خــــــــــــذلـت أخــــــــــــراتـه فــــــــــــيـه مــــــــــــغـــــــــــر

ـطـرقة ـثـقب في تـشـبيـهـاته احلـمالج وا ومن مـظـاهـر احلـيـاة االقتـصـاديـة يـسـتخـدم ا
والثوب والقوع فهو عندما يصف اخليل وقد نضحت عرقاً يستخدم احلمالج فيقول(٣)

تـــــنـــــبـع من أعـــــطــــــافـــــهـــــا وجـــــلـــــودهـــــا
حــــمــــيم وآضـت كــــاحلــــمــــالـــــيج قــــودهــــا

طرقة احلداد فقال(٤): وإذا وصف الناقة بالقوة والصالبة استعان 
فــــــــــسـلّ الــــــــــهـم عــــــــــنـك بــــــــــذات لــــــــــوث

عـــــــذافـــــــرة كـــــــمــــــطـــــــرقـــــــة الـــــــقـــــــيــــــون

صدر ١٥٤ . (١) نفس ا
صدر ١٧٤ الثفنات: ما مس األرض من أعضاء البعير واليدين والكركرة وهي خمس. (٢) نفس ا

ثقب العبدي ٩٨. (٣) ديوان ا
ثقب العبدي: ١٨٢ . (٤) ديوان ا



-   ٣٠٩  -

وعندما يصف الطريق الواضح وقد هبت عـليه الرياح وخططته الرمال يستعمل الثوب
اخملطط ويقول(٥):

فــي الحـب تـــــــــــــــعــــــــــــــزف جـــــــــــــــنــــــــــــــاتـه
مــــــنــــــفــــــهـق الــــــقــــــفــــــرة كــــــالــــــبُــــــرجــــــد

وفي وصفه للـمغتـاب الذي يلغ في أعـراض الناس يـستخدم صـورة األسد اجلائع من
عالم احليوان فيقول(١):

ال تــــــــــرانـي راتــــــــــعــــــــــاً فـي مــــــــــجــــــــــلـس
فـي حلــــوم الــــنــــاس كــــالـــــســــبع الــــضــــرم

ومن عالم الـطيـر يسـتخدم الـقطـا أكثـر ما يـكون فمـعرس الـناقـة عنـده معرس
القطا ليالً(٢):

كــــــأن مــــــواقـع الــــــثــــــفــــــنـــــــات مــــــنــــــهــــــا
مــــــــعـــــــــرس بــــــــاكـــــــــرات الــــــــورد جــــــــون

قـعد خـزامها وراح ثـقب يرسم صـورة طريـفة لـلنـاقة وحـالهـا مع الهـر الذي عـلق  وا
ينـهـها ويـحـثـها عـلى الـسرعـة فـهي جتـد في سيـرهـا وتـمضي بـأقـصى سرعـتـهـا ناجـيـة منه

وكأنها هي طائر القطا التي اشتد عطشها فهي ال تألوا طيراناً لتروي ظمأها(٣).
كـــــأن جـــــنــــيـــــاً عــــنـــــد مــــعـــــقــــد غـــــرزهــــا

تـــــــــراوده عن نـــــــــفــــــــسـه ويـــــــــريــــــــدهــــــــا
تـــهــــالـك مـــنـه في الــــنـــجــــاء مــــتـــهــــالــــكـــاً

تـــــقـــــاذف إحــــدى اجلـــــون حـــــان ورودهــــا

وذبـاب أنياب اإلبـل إذا صرفت تغـريد حـمام في أعـشاشـها وقـال األصمـعي يجوز أن
رعى وكأنه غناء احلمام في الوكون(٤): تكون في خصب فتسمع صوت الذباب في ا

وتــــــــســــــــمع لــــــــلــــــــذبـــــــاب إذا تــــــــغــــــــنى

ثقب العبدي: ١٠٣ . (١) ديوان ا



-   ٣١٠  -

كـــــتـــــغـــــريــــــد احلـــــمـــــام عـــــلى الـــــوكـــــون

دح ـثقب جنـوم الـسمـاء وأهـمهـا عـنـده جنم السـعـود فهـو حـ  وتـستـرعي مـخيـلـة ا
ـلــوك بـسـداد رأيه وكـرم نـســبه حتـضـره صـورة جنم ـنـذر وقــد فـاق سـائـر ا الـنــعـمـان بن ا

السعود فيقول:(١)
وجـــــدتُ زنــــــاد الـــــصـــــاحلـــــ تـــــمــــــيـــــنه

ـــاً كــــمـــا بــــذَّ الــــنـــجــــومَ سُـــعــــودهـــا قــــد

ثقب يـستخدم صوراً حـسية واضحة يسـوقها في تشبـيهات خاطفة وهـكذا ترى أن ا
وليست معقدة مستخدماً الطبيعة متحركة وساكنة في وضوح وصدق وفي واقعية واتزان.

نايـا يتخاس ثقب من االسـتعارات اجلمـيلة فنـاقته تتآوه وتشـكو وا وال يخلو شـعر ا
الزول والـنـعمـان يقـود اجلبـال والـهمـوم تزور لـيالً وغيـرهـا من االستـعارات األخـرى وجند

عنده الكنايات فمستكن اجلوف كناية عن الدم جاء في قوله(٢):
فـــرحـــبت أعـــلى اجلـــنب مـــنـــهــا بـــطـــعـــنــة

دعـت مـــســـتـــكن اجلـــوف حـــتى تـــصـــبـــبـــا

قابـلة عنده ثقب من األصبـاغ البديـعية الـطباق اسـتخداماً مـفرطاً وتـرد ا ويـستخـدم ا
ا فارقـات واحلاالت النفـسية التـي تهيمن عـليه وكأ يكـثرة وشمول فـالطبـاق عنده يعـكس ا
ـواقف بـ حـالـتـ من سـلم هـو حـريـص كل احلـرص عـلى أن يـتـبـ األمـور ويـسـتــوضح ا
وحـرب وود وصد وهـكـذا... فـنراه يـطـابق بـ أرين وك وظـهـرن وسدلـن وعلـون وهـبطن
وبـاطل وجد وخيـر وشر وغث وسـم ومن يـجد يـحمد ومن يـبخل يـذم ونعم وال واألمـثلة

على ذلك في األبيات التالية:
ظـــــــهــــــــرن بـــــــكـــــــلـــــــة وســـــــدلـن رقـــــــمـــــــاً

وثـــــــقــــــ الـــــــوصــــــاوص لـــــــلــــــعـــــــيــــــون
✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٣١١  -

عـــــــلــــــون ربـــــــاوة وهـــــــبـــــــطن غـــــــيـــــــبــــــاً
فـــــــــلـم يــــــــرجـــــــــعـن قـــــــــائــــــــلـــــــــة حلــــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــأبـــــــقى بـــــــاطـــــــلي واجلـــــــد مــــــنـــــــهــــــا
ـــــــــطـــــــــ كـــــــــدكـــــــــان الــــــــــدرابـــــــــنـــــــــة ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أأخلــــــــيــــــــرُ الـــــــــذي أنــــــــا أبـــــــــتــــــــغـــــــــيه
أم الـــــشــــــرُ الـــــذي هــــــو يــــــبـــــتــــــغـــــيــــــني

✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــــــــإمــــــــــا أن تـــــــــــكـــــــــــون أخـي بـــــــــــحـق
فـــــأعــــــرف مــــــنـك غــــــثى مـن ســــــمــــــيــــــني

وإال فـــــــــــاطــــــــــرحـــــــــــنــي واتــــــــــخـــــــــــذنـي
عـــــــــدواً أتــــــــــقـــــــــيـك وتـــــــــتــــــــــقـــــــــيــــــــــني

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــــأجـــــــــابـت بــــــــصـــــــــواب قــــــــولـــــــــهــــــــا
مـن يـــــجــــد يـــــحـــــمـــــد ومن يـــــبـــــخـل يــــذم

✸✸✸✸✸✸✸✸

حــــــــسـن قــــــــول «نــــــــعـم» مـن بــــــــعــــــــد «ال»
وقـــــــــبــــــــيـح قــــــــول «ال» بـــــــــعــــــــد «نـــــــــعم»

رشد إلى فهم أشعار العرب ٣٦٢ . (١) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر ٩٥ وفي ا
(٢) علي اجلندي: الشعراء وإنشاد الشعر ١٠٠.

ثقب العبدي ١٠٢ . (٣) ديوان ا

ثقب العبدي ٢٥٧ . (٤) ديوان ا
(٥) علي اجلندي: الشعراء وإنشاء الشعر ١٠٦ وفي موسيقى الشعر ٧٦ .

(٦) محمد النويهي: تاريخ الشعر اجلاهلي ٦١/١.
ثقب العبدي ١٦٠ . (٧) ديوان ا
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بحور الشعر:

ثـقب في أربعـة بحـور هي: الطويل جـاءت القـصائـد السـبع التي بـقيت لنـا من شعـر ا
والوافر والسريع والرمل.

وكـانت ثالث قصائـد من البحر الـطويل وقصـيدتان من الرمل وواحـدة من الوافر وأخرى
ـادة تقريبًا والقصيدة التي من من السريع وكانت قصـائد الطويل من حيث عدد األبيات ثلث ا

تبقية من السريع والرمل دون النصف. الوافر أقل من الثلث بقليل والقصائد ا

وهـذا اإلحصاء نالحظ فيـه أن البحر الطـويل هو الذي يغـلب على البـحور األخرى عند
ـثـقب وأنه كمـا عـرفـنا أكـثـر الـبحـور الـشـعريـة اسـتـعمـاالً عـنـد العـبـديـ واجلاهـلـيـ وقد ا
استغرق هذا البحر جميع أغراض الشعر ما عدا الظعن وقد أشرنا إلى صفات هذا البحر
همات اجللـيلة والعظيمة وهو بحر شعراء النفس الطويل(١) يسبح فيه كل فهو يستخدم في ا

ذي صدر قوي ونفس مديد وحنجرة ضخمة(٢).

ـهمـات العـظيـمة الـتي اختـار لـها مـوسيـقى البـحر الـطويل ومـهمـة السالم واحـدة من ا
نذر قائالً:(٣) عندما مدح النعمان بن ا

فــــــــإن أبـــــــا قــــــــابــــــــوس عــــــــنــــــــدي بالؤه
جــــــزاء بــــــنـــــعــــــمى ال يــــــحـل كـــــنــــــودهـــــا

ثـقب فيها مـوسيقى البـحر الطويل تنازعـة مهمـة جليلـة اختار ا والصـلح ب القبـائل ا
عندما حتدث عن اإلصالح الذي قام به جده ب قبيلتي بكر وتغلب(٤):

أبـي أصــلـح احلـــبــيـــبـــ بـــكــراً وتـــغـــلـــبــاً

(١) علي اجلندي: الشعراء وإنشاد الشعر ١٠٦ وفي موسيقى الشعر ٨٢ .
ثقب العبدي ٢٢١ ٢٣٠ . (٢) ديوان ا

(٣) علي اجلندي: الشعراء وإنشاد الشعر ١٠٧ .
ثقب العبدي ٢٢. (٤) ديوان ا

رشد إلى فهم أشعار العرب ٦/١ . (٥) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر ٢٤٦ في ا
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وقـــــد أرعــــشـت بــــكـــــر وخف حـــــلــــومـــــهــــا

ثـقب في جمـيع األغراض الشـعرية مـا عدا الـفخر وأكـثر ما والـبحر الـوافر أتى عـند ا
جاء في الظعن والغـزل ومن صفات هذا البحر الرشـاقة واخلفة وأنه يصلح لألداء العاطفي

فيه عذوبة وسهولة سريع النغمات متتابع النبرات(٥).

تاز برنـة موسيقية عذبة»(٦) وقد تكون هذه األوصاف ويقول النويـهي «إن هذا البحر 
شهورة التي جاءت في ثقب النـونية ا هي التي جعـلت األذن تستريح في استقبـال قصيدة ا

موسيقى البحر الوافر في خفة ورشاقة(٧):
وهـن عــــــــلـى الـــــــــظـالم مــــــــطـــــــــلـــــــــيــــــــات

طـــــــــــــويـالت الــــــــــــذوائــب والــــــــــــقــــــــــــرون

واستـخدم البـحر الرمل في جـميع األغراض مـا عدا وصف النـاقة وقد جـاء أكثر مـا يكون
في احلــكم والــفـخــر ومن صـفــات هـذا الــبـحــر الـرقــة والـســهـولــة تـســتـريح له األذن وتــسـتــمـتع

ثقب أن يسوق حكماً سهلة استخدم موسيقى بحر الرمل فقال(٢): وسيقاه(١) إذ عندما أراد ا
إن شـــــــــر الــــــــنــــــــاس من يـــــــــكــــــــشــــــــر لي

حـــــــ يــــــــلـــــــقــــــــانـي وإن غـــــــبـت شــــــــتم

أمـا البحـر السـريع فهو بـحر النـاقة فالـقصيـدة الداليـة جاءت في موسـيقى هذا الـبحر
تـاز بخـفة احلركـة وسرعـة التـدفق وفيه سالسة كلـها تصف الـناقـة وهو كـما يقـولون بـحر 

رشد إلي فهم أشعار العرب ٤٦/١ . (١) عبدالله الطيب: ا
ثقب العبدي: ١٤٢ ١٦١ ١٦٣ . (٢) ديوان ا
ثقب العبدي ١٦٣ ١٥٦ ١٥٨ . (٣) ديوان ا
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(٤): ثقب يستخدمه في وصف ناقته قائالً وعذوبة(٣) وجند ا
تــــــعـــــطــــــيـك مـــــشــــــيــــــاً حـــــســــــنــــــاً مـــــرة

ـــــــــــــرود واحملــــــــــــصــــــــــــد حــــــــــــثــك بــــــــــــا

ـيم ـثـقب فـقـد تـكـررت في أواخـرهـا حـروف الـدال والـنون وا أمـا الـقـوافي في شـعـر ا
والراء والـباء وهـذه احلـروف كمـا أشـرنا من حـروف الـقوافي الـذلولـة ومن الـدرجة األولى(٥)
ـثقب حرف عند الـشعـراء وهي نفس حـروف القـوافي عنـد العبـدي وغـيرهم ولم يـستـخدم ا

القاف في قوافيه.

ـثقب من تـكرار في الـقوافي وهـو ما يـعرف عـند الـعروضـ باإليـطاء ولم يخل شـعر ا
: إنه مـسـتـقبح ومع ذلك فـقـد أبـيح للـشـعراء اسـتـخـدامه بعـد الـبيت ويقـول بـعض الـدارس
» ثالث ثـقب عـنـدمـا كرر كـلـمـة «ح الـسابـع في القـصـيـدة الـواحدة(١) وجـاء اإليطـاء عـنـد ا

مرات ليست متباعدة في نفس القصيدة(٢):
ـن ظــــــــــعـن تـــــــــطــــــــــالـع مـن ضـــــــــبــــــــــيب

فـــــــــمــــــــا خـــــــــرجـت مـن الـــــــــوادي حلــــــــ
✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــلـــــــون ربـــــــاوة وهــــــبـــــــطـن غـــــــيـــــــبــــــاً
فــــــــلـم يـــــــــرجـــــــــعـن قــــــــائـــــــــلـــــــــة حلــــــــ

ثـقب قوياً ومـا عدا اإليطـاء واإلقواء الـذي أشرنا إلـيه في دراستـنا الـفنيـة جند شعـر ا

(١) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٣٩٥/١ وخزانة األدب ٤٣١/٤ .
(٢) ابن سالم: طبقات فحول الشعراء ٢٧٢ .

(٣) ابن دريد: جمهرة اللغة ٢٣٩/١ .
ثقب العبدي ٤٧ الرشاء احلبل اخللب: الليف األجرد: األملس. (٤) ديوان ا

عاني الكبير ٧٥٣ . (٥) ابن قتيبة: ا
ثقب العبدي: ٤١ النبأة: الصوت الناشد: الطالب. (٦) ديوان ا
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وسـيقى نـاعمة ـدح والفـخر و وسـيقى فـخمة في ا قوة نـفسه وخفـيفـاً خفة روحه فـيمـتاز 
رشيقة في الظعن والغزل وسهلة خفيفة في احلكم.

ـوسـيقى الـداخلـيـة فقـد وفر في ـثقب من بـ سـائر شـعر الـعـبديـ با وانفـرد شعـر ا
نونيته مناخاً موسيقياً داخلياً جميالً ونغماً ناعماً رقيقاً تمثل في تلك النغمات الداخلية وفي
حـركات الـظـعن صعـوداً مع احلـزماء وهـبـوطاً في الـوديـان وظهـوراً في الـكلـل واختـفاء وراء

صون(٣): فاتن وستراً للبشر ا األستار وتثقيباً للوصاوص وإظهاراً للمحاسن وا
أريـن مــــــــحـــــــــاســــــــنــــــــاً وكــــــــ أخــــــــرى

ــــــصـــــون مـن الــــــديـــــبــــــاج والــــــبـــــشــــــر ا

: عند القدامى واحملدث

ـثـقب بـشـهـرة واسـعة ومـكـانـة مـرمـوقـة وظـفـرت أشـعـاره بحـظ وافر من حـظي ا
الـروايـة واالستـشـهـاد بهـا فـتـرددت أبيـات قـصـيدته الـنـونـية في قـرابـة أربـع مـرجـعاً
وحـسبه تـقديـراً أن أبا عـمرو بـن العالء كـان يسـتجـيدهـا ويقـول «لو كـان الشـعر مـثلـها

لوجب على الناس أن يتعلموه»(١).

وابن سالم(٢) يـعتـبـره أول شعـراء البـحـرين وشعـره من اجلـيد الـفـصيح وقـد أنـتخب
بعض قصائده ليدلل على جودة شعره وفصاحته.

وابن دريد(٣) يقـول عن بيـته الـسابع والـعـشرين من قـصـيدته الـداليـة «بـأنه لم يوصف

(١) العمري: مسالك األبصار ٧٣/٩ .
ثقب العبدي: ١٥٦ . (٢) ديوان ا

(٣) ديوان الطرماح: ٥٢٩ .
ثقب العبدي: ١٨٠ . (٤) ديوان ا

(٥) ديوان الطرماح: ٥٣٣ .
(٦) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٣٩٦/١ .



-   ٣١٦  -

الغبار بأحسن من هذا» وفيه يصف الشاعر ثوراً طردته الكالب(٤):
يـــــــــــــــتــــــــــــــــبـــــــــــــــعُـه فــي إثـــــــــــــــره واصـل

مــــــــــــــثـل رشـــــــــــــاء اخلُــــــــــــــلُـب األجـــــــــــــردِ

ويـقـول ابن قتـيـبة(٥) «قـال األصـمعي سـمـعت أبا عـمرو بـن العالء يـسـتحـسن هذا
البيت للمثقب»(٦):

يــــــــصــــــــيـخ لـــــــلــــــــنــــــــبــــــــأة أســــــــمــــــــاعه

إصــــــاخــــــة الــــــنــــــاشــــــد لــــــلــــــمــــــنــــــشــــــد

ويقول ابن فضل الـله العمري في شعره(١) «غرد بقصـائده كل مغرد وأنشدت في كل
ثـقب وتأثروا به وصـاغوا عـلى منواله قـصائدهم مورد» وأعـجب الشـعراء القـدامى بشـعر ا

ثقب البيت التالي:(٢) فالطرماح بن حكيم أخذ من قصيدة ا
ظـــــــهــــــــرن بـــــــكـــــــلـــــــة وســـــــدلـن رقـــــــمـــــــاً

وثـــــــقــــــ الـــــــوصــــــاوص لـــــــلــــــعـــــــيــــــون

فصاغ على منواله وقال:(٣)
ثــــــقــــــ وصــــــاوصــــــاً حــــــذر الــــــعــــــذارى

إلـى مـن الـــــــــهـــــــــوادج لــــــــــلـــــــــعـــــــــيـــــــــون
نـــــــطــــــقـن بــــــحـــــــاجــــــة وطــــــويـن أخــــــرى

ـــــــــصـــــــــون كـــــــــطـي كـــــــــرائـم الــــــــــبـــــــــز ا

ثقب البيت التالي جميعه:(٤) وأخذ الطرماح أيضاً من شعر ا
تــــــــســـــــــد بـــــــــدائـم اخلــــــــطـــــــــران جـــــــــثل

خـــــــــــوايـــــــــــة فــــــــــــرج مـــــــــــقـالت دهـــــــــــ

(١) ديوان عمر بن أبي ربيعة ٣٣٨ .
(٢) ديوان ابن مقبل ٣١٠ .
(٣) ديوان ذي الرمة  ٢١٣ .
(٤) ديوان الطرماح ٤٩١ .
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وقال في ذنب ناقته:(٥)
ـــــــضـــــــرجـي الـــــــلـــــــون جـــــــثل تـــــــســـــــد 

خــــــــــــوايـــــــــــة فـــــــــــرج مــــــــــــقـالت دهـــــــــــ

ثقب وأخذ منه قوله في الناقة: ا سبق إليه ا وقال ابن قتيبة:(٦) و
كــــــأن مـــــــواقع الــــــثـــــــفــــــنــــــات مـــــــنــــــهــــــا

مـــــــــعــــــــرس بـــــــــاكــــــــرات الـــــــــورد جــــــــون

فأخذه عمر بن أبي ربيعة وقال:(١)
عـــــــــلـى قـــــــــلـــــــــوصـــــــــ مـن ركـــــــــابـــــــــهم

وعــــــنـــــــريــــــســـــــ فـــــــيــــــهـــــــمــــــا شـــــــجع
ـــــــــــا غـــــــــــادرت كـالكـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا كـــــــــــأ

والــــــثــــــفــــــنــــــات اخلــــــفــــــاف إذ وقــــــعـــــوا
مـــــــــوقـع عــــــــشـــــــــرين مـن قـــــــــطــــــــا زمــــــــر

وقــــعت خــــمــــســــاً خــــمــــســــاً مــــعــــاً شــــيع

وأخذه ابن مقبل فقال:(٢)
كــــــأن مــــــوقـع وصــــــلــــــيــــــهـــــــا إذا بــــــركت

وقــــد تــــطــــابق مــــنــــهــــا الــــزور بــــالــــثــــفن
مـــــبـــــيـت خـــــمس مـن الـــــكـــــدرى في جـــــدد

يــــفـــحــــصن عــــنـــهـن بـــالــــلـــبــــات واجلـــرن

ثقب العبدي: ١٣٩ . (١) ديوان ا
ثـقب تأثر بالـنابغـة» والصحيـح كما ذكر األسـتاذ أحمد (٢) ابن قتيـبة: الشـعر والشعـراء ١٦٠/١ وقال: «إن ا

ثقب أقدم من النابغة. شاكر أن ا
ثقب العبدي: ١٢١. (٣) ديوان ا

قاحيد: اإلبل العظام اجملادل: القصور. فضليات ٣٦١ ا (٤) ا
: حديث األربعاء ١٦٤ . (٥) طه حس
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وأخذه ذو الرمة فقال:(٣)
كــــــأن مـــــخـــــواهـــــا عــــــلى ثـــــفــــــنـــــاتـــــهـــــا

مُـــــعـــــرس خــــمـس من قـــــطـــــاً مـــــتـــــجــــاور
وقــــــعـن اثـــــنــــــتــــــ واثـــــنــــــتــــــ وفـــــردة

حـــريـــداً هي الــوســـطى بـــصـــحــراء حـــائــر

وأخذه الطرماح وقال:(٤)
كــــــأن مـــــخـــــواهـــــا عــــــلى ثـــــفــــــنـــــاتـــــهـــــا

مُـــــعـــــرس خـــــمس وقـــــعـت لــــلـــــجـــــنـــــاحن
وقــــــعـن اثـــــنــــــتــــــ واثـــــنــــــتــــــ وفـــــردة

ــــداهن يــــبــــادرن تــــغــــلــــيـــــســــاً ســــمــــال ا

ثقب الذي يقول فيه:(١) وأخذ النابغة الذبياني بيت ا
فــــــإنـي لـــــــو تــــــخـــــــالــــــفـــــــنـي شــــــمـــــــالي

ـــــــيـــــــني خالفـك مـــــــا وصـــــــلـت بـــــــهـــــــا 

وقال النابغة:(٢)
فــــلـــــو كـــــفي الـــــيـــــمــــ بـــــغـــــتك خـــــوفــــاً

ألفــــــــردت الـــــــيــــــــمـــــــ مـن الــــــــشـــــــمـــــــال

ثقب الذي يقول فيه:(٣) وأخذ عمرو بن األهتم بيت ا
وقــــمت إلـى الــــبـــرك الــــهــــواجــــد فــــاتــــقت

بـــكـــومـــاء لم يـــذهـب بـــهـــا الـــني مـــذهـــبـــا

(١) القناوي: الوصف في الشعر العربي ٣١٨ .
ثقب العبدي ١٥٠ ١٥٦ . (٢) ديوان ا

(٣) شكري فيصل: تطور الغزل ١٠١ ١٤١ .
(٤) عمر فروخ: تاريخ األدب العربي ٤٠٢ ٤١٢ .

(٥) الزركلي: األعالم ٥/٣ .
(٦) حس عطوان: مقدمة القصيدة العربية ١٨١ .
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وقال عمرو:(٤)
وقــــمت إلـى الــــبـــرك الــــهــــواجــــد فــــاتــــقت

مــــــــقـــــــاحـــــــيـــــــد كـــــــوم كـــــــاجملـــــــادل روق

(٥) سـاعة مـعه في حديث األربـعاء ثقـب فأمضـى طه حس وأعجب احملـدثون بـشعـر ا
قـال خاللـهـا «إنـني أرى أن هـذا الشـعـر من أروع مـا قـاله الـناس ال فـي العـربـيـة وحـدها بل
وفي غـيرها من اللغـات» وحتدث عن قصيدته النـونية فقال: «تقـرأ القصيدة فتـروعك معانيها
ثقب بأنه مـت رص شديد التأثير وتروقك ألفـاظها وتعجبك جزالتـها» وقال في أسلوب ا

في النفوس وهو رقيق في وصف اإلبل عند رحيلها.

ثـقب سـلس سهل ويـدرس القـناوي(١) قصـيدتـه النـونيـة ويـقول في أسـلـوبه «أسلـوب ا
(٢): العيب فيه» ويستجيد فيها البيت التالي

وهـن عــــــــلـى الــــــــرجـــــــــائــــــــز واكــــــــنــــــــات

قــــــــواتـل كـل أشــــــــجـع مـــــــــســــــــتـــــــــكــــــــ

ظـــــــهــــــــرن بـــــــكــــــــلــــــــة وســـــــدلـن أخـــــــرى

وثـــــــقــــــ الـــــــوصــــــاوص لـــــــلــــــعـــــــيــــــون

ويـدرس شـكـري فـيـصل(٣) جـانـبـاً من غـزله ويـقـول عـنه «إنه شـاعـر فـحل يـصـدر عن
إحسـاس عاطفي يـسربله ثـوب نفسي مـلون ويوفر لـصوره طاقـة خصبـة ويثيـر االنتباه عن

طريق األشياء الصغيرة».

ويــدرس عــمــر فـروخ(١) بــعض شــعـره ويــقــول فـيـه «غـريـب األلـفــاظ مــتـ الــتــراكـيب
وقصيدته (نعم ال) بارعة فصيحة سهلة».

ثقب جيد فيه ويقول خير الدين الزركلي(٢) وهو يترجم له في اختصار شديد «شعر ا
حكمة ورقة».

(١) الصيرفي: مقدمة الديوان ٢٢.
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